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Voorwoord
Manifest 5, Dwang is geen oplossing, maar een probleem is geschreven in augustus en september
2010 te Eindhoven, door Jolijn Santegoeds namens Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! en Stichting
Mind Rights (zie ook www.mindrights.nl en www.tekeertegendeisoleer.web-log.nl )
Eerdere manifesten over het Wetsvoorstel Verplichte Zorg zijn te vinden op:
http://www.mindrights.nl/docu_en_info.htm
Dit document is opgesteld in het kader van de wetswijziging BOPZ en het huidige wetsvoorstel
Verplichte GGZ, en is bedoeld voor politici en beleidsmakers en andere geïnteresseerden.
In dit document is een analyse gemaakt van de hoofdstukken, onderdelen en artikelen van het
Wetsvoorstel Verplichte Zorg, waarbij tevens een vergelijking naar de situatie onder de wet BOPZ is
gegeven. De tekst van het Wetsvoorstel Verplichte GGZ is tot in detail geanalyseerd met als doel om
amendementen en andere veranderingsgerichte handelingen te stimuleren.
Het wetsvoorstel Verplichte GGZ is tevens vergeleken met de uitgangspunten, richtlijnen en visie uit
het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met beperkingen (CRPD) , waarbij is gebleken dat
het Wetsvoorstel Verplichte GGZ in strijd is met de grondbeginselen van het VN-Verdrag inzake de
rechten van personen met beperkingen (CRPD).
De kritiek en verbeterpunten zijn door vertaald naar een concreet alternatief voorstel dat wél
aansluit bij het laatste VN-verdrag inzake de rechten van personen met beperkingen (CRPD). Ook dit
alternatieve model: Het Eindhovens Model wordt beschreven in dit document en de bijlagen. In
september/oktober 2010 zal er een pilot van het Eindhovens Model starten in Eindhoven.
Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights onderschrijft de visie van het VN-verdrag
(CRPD) en ziet veel kansen in de vele goede ontwikkelingen in het werkveld, zoals de Projecten
Dwang en Drang en de ontwikkeling van High Care en intensieve Zorg in de GGZ.
Nederland heeft de potentie om een toonaangevend land te zijn als het gaat om een zorgzame
omgang met moeilijke crisissituaties. De sociale psychiatrie en de community mental health care
hebben in Nederland een lange traditie; in de tijd van Querido (1934) was Nederland er beroemd
om. Helaas zijn goedkope beheersmaatregelen sindsdien steeds dominanter geworden in de zorg,
wat ten koste is gegaan van de zorgkwaliteit.
Inmiddels zien we gelukkig een comeback van de sociale psychiatrie, waarbij er bijvoorbeeld comfortrooms worden ingezet in plaats van isoleercellen om een crisis mee op te vangen. Het accent
verschuift weer terug naar ‘echte zorg’, waarbij het doel is het vergroten van persoonlijk welzijn en
sociale kansen met de nadruk op de eigen regie van de cliënt. Deze sociale trend sluit aan bij de
uitgangspunten van de Verenigde Naties.
Het wetsvoorstel Verplichte GGZ laat grote verbeterkansen liggen en is bovendien in strijd met het
VN-Verdrag inzake de rechten van personen met beperkingen (CRPD). Via dit manifest hopen wij dat
er een nieuwe bewustwording ontstaat, en dat de veelbesproken cultuuromslag in de GGZ (van
beheersen naar Intensive Care) zich uitbreidt naar de gehele samenleving. Wij doen een beroep op
de beleidsverantwoordelijken om de noodzakelijke voorwaarden te scheppen om goede zorg
mogelijk te maken.
Jolijn Santegoeds
Eindhoven, 6 september 2010
1

“All people must have the opportunity to reach their full potential”
Citaat uit het voorwoord van CRPD Handbook for Parliamentarians
Verenigde Naties (VN) / OHCHR.

“Disability resides in society, not in the person”
“A person in a wheelchair might have difficulties being gainfully employed, not because his/her
condition, but because there are environmental barriers, such as inaccessible busses or staircases in
the workplace, that impede his/her access.
A child with an intellectual disability might have difficulties in school because of teacher’s attitudes
towards him/her, inappropriate curricula and learning materials, inflexible school boards, and
parents who are unable to adapt to students with different learning capacities.
In a society where corrective lenses are available for a person with extreme myopia (shortsightedness), this person would not be considered as having a disability. But someone with the same
condition in a society where corrective lenses were not available would be considered as having a
disability, especially if the person were unable to perform the tasks expected of him/her, such as
shepherding, sewing or farming.”
Citaat van p. 4 van CRPD Handbook for Parliamentarians
Verenigde Naties (VN) / OHCHR.
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Samenvatting
In Manifest 5, Dwang is geen oplossing, maar een probleem wordt een volledige beschouwing
gegeven van drie mogelijke stromingen in het kader van de wetswijziging van de wet BOPZ:
A: Actuele wetsvoorstel Verplichte Zorg
B: de wet BOPZ
C: CRPD; het VN-verdrag inzake de rechten van personen met beperkingen
De beschouwing van de verschillende stromingen is uitgewerkt in samenhangend thema’s, waarbij is
aangesloten bij de structuur en opbouw van het wetsvoorstel Verplichte GGZ. De vier centrale
thema’s zijn:
Thema 1 – Doel en Reikwijdte
Thema 2 - Middelen en Maatregelen
Thema 3 - Commissie en Procedure
Thema 4 - Recht en Kwaliteit
Per thema is een analyse gemaakt van de inhoud van de verschillende stromingen

Thema 1 - Doel en Reikwijdte
Het wetsvoorstel Verplichte Zorg en de wet BOPZ gaan in de kern over het wel/niet toepassen van
dwang in een crisissituatie op het gebied van geestelijke gezondheid. Hierbij wordt ervan uitgegaan
dat er een relatie is tussen een “stoornis” en “gevaar” of “risico op schade”. De persoon in kwestie
wordt daarbij als “geestesziek” beschouwd en ontheven van zijn recht op zelfbeschikking. Dit wordt
gedaan uit naam van een “recht op zorg”.
Echter, dwangtoepassing is geen therapeutische, heilzame interventie, maar een onwenselijke
noodmaatregel ter beheersing, die men tot een minimum wil beperken. Dwangtoepassing valt
daarom dus niet in de definitie van zorg. Zorg is compassie.
De verschuiving van een medisch paternalistisch model naar een sociaal model gebaseerd op respect
voor de mens wordt niet alleen door cliëntenorganisaties al jarenlang bevochten, maar wordt ook
bepleit in de visie van het nieuwste VN-verdrag CRPD (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities, zie ook http://www.un.org/disabilities/ en de Literatuurlijst op pagina 88)
Een “beperking” is een hindernis in de interactie met de omgeving, waarbij er feitelijk een aansluiting
ontbreekt voor volledige inclusie. Psychiatrische problemen zijn ook “beperkingen” en zijn niet enkel
te wijten aan de “cliënt”, maar feitelijk zijn het “psycho-sociale” problemen, waarbij
omgevingsfactoren zoals draagkracht, bejegening, communicatie, vertrouwen, angst en voorgaande
ervaringen enz. een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van wanhoop en crisissituaties. De
omgeving is niet enkel een onderdeel van het ontstaan van een crisissituatie of beperking, maar
heeft ook een sleutelrol bij de-escalatie en de oplossing van de psychosociale barrière. Een psychisch
probleem is dus niet het probleem van de cliënt, maar een probleem van het samen leven.
Alle mensen zijn gelijkwaardig. Zelfbeschikking en keuzevrijheid zijn de meest fundamentele rechten
van de mens en gelden voor iedereen, ook voor alle patiënten (zie het VN-verdrag CRPD, artikel 12
Legal Capacity). Deze rechten geven tevens het recht aan iedereen om zelf een keuze te maken of
men zorg wil, en zo ja welke.
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Voor het afhandelen van “het veroorzaken van schade” geldt voor iedere burger het algemene
Nederlandse Strafrecht. Een aparte wet voor patiënten waarbij zij “preventief” in hun vrijheden
kunnen worden ingeperkt, is een fundamenteel onrechtvaardig beginsel. In Nederland is iemand
namelijk onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Het is zaak om patiënten niet langer uit te sluiten
van de grondrechten.
Er is een verschil tussen zorg en straf. Dwangtoepassing onder de noemer zorg is een schending van
de mensenrechten. Het is zaak om de focus van de geestelijke gezondheidszorg te verschuiven naar
het bieden van heilzame zorg met respect voor de rechten, zelfbeschikking en keuzes van de persoon
in kwestie.
Dit maakt dat er een cultuuromslag gemaakt moet worden in de GGZ om te voldoen aan de
internationale mensenrechtenverdragen. Deze cultuuromslag sluit echter goed aan bij de actuele
trends in de GGZ, zoals de projecten Dwang en Drang ter voorkoming van dwangtoepassing, en de
ontwikkeling van High Care en Intensieve Zorg in de GGZ. Nederland heeft dus de potentie om een
vooraanstaand land te zijn bij de implementatie van dit meest recente VN-verdrag CRPD.

Thema 2 - Middelen en Maatregelen
Het actuele wetsvoorstel Verplichte Zorg spreekt van stepped care, echter gezien de inhoud van het
assortiment aan maatregelen en interventies gaat het over “stepped control”. In het wetsvoorstel
Verplichte GGZ worden alle mogelijkheden voor dwangtoepassing verruimd. Er blijft formeel gezien
nagenoeg niks over wat men niet zou kunnen uitvoeren onder dwang. Dit is uiteraard een grote
afbreuk van de rechten van cliënten.
Het actuele wetsvoorstel Verplichte Zorg en ook de wet BOPZ hebben als uitgangspunt dat
dwangtoepassingen slechts als een “Ultimum Remedium” mogen worden aangewend: een laatste
redmiddel voor “als het niet anders meer kan”.
Echter, het ultimum remedium kan enkel worden beoordeeld in samenhang met de eerste
redmiddelen, de ”Prima Remedia”.
Prima Remedia vormt de verzamelterm voor eerste-keus-redmiddelen waarmee dwang voorkomen
kan worden (zoals vroegsignalering, persoonlijke aandacht en zorg op maat, comfortrooms, High
Care enz.). Prima Remedia zijn het tegenovergestelde van het ultimum remedium, en zijn gebaseerd
op een respectvolle bejegening, de-escalatie en preventie, en herstel van welzijn, autonomie en
participatie. Dit is een nieuw en snelgroeiend specialisme in de GGZ.
Prima Remedia dienen maximaal aanwezig te zijn om het ultimum remedium tot een absoluut
minimum te beperken.
Maar in de praktijk is er in plaats van preventie doorgaans sprake van wachtlijsten en andere
drempels voor adequate zorg, waardoor het werkelijk eerst uit de hand moet lopen voordat men
“iets” kan doen, en dat “iets” is dan een hardhandig ingrijpen door dwangtoepassing.
De Prima Remedia zijn niet afdoende georganiseerd en gewaarborgd, terwijl het aanbod van goede
zorg en Prima Remedia een regelrecht verband houdt met de definitie van het “ultimum remedium”
en de kwaliteit van de uitvoering daarvan.
Om dwang te voorkomen, zijn er andere middelen en maatregelen nodig, zoals voldoende kundig
personeel, persoonlijk contact en een vertrouwelijke bejegening.
Een recht op zorg zou moeten inhouden: een recht op Prima Remedia.
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Thema 3 - Commissie en Procedure
Het actuele wetsvoorstel Verplichte Zorg schrijft een multidisciplinaire adviescommissie voor, daar
waar de wet BOPZ het had over een onafhankelijke psychiater. De adviescommissie bestaat uit
personen die de cliënt in kwestie niet persoonlijk kennen, en baseren zich dus, net als de
onafhankelijke psychiater uit de BOPZ, op een momentopname op basis van getuigenissen.
Aangezien men onder de wet BOPZ vast ook wel de intentie had om dwangtoepassing tot een
minimum te beperken, is het de vraag hoeveel verschil de uitbreiding van de procedure middels een
adviescommissie in de praktijk zal maken, wanneer er niets veranderd aan het zorgaanbod.
Bovendien is het, op basis van het VN-verdrag CRPD en de uitgangspunten voor goede zorg niet juist
om “top-down” over iemand anders zijn/haar levensweg beslissen, en zeker niet tegen de wil van die
persoon in.
Om vast te stellen welke (actueel beschikbare) zorg past bij de persoon en de omgeving waar het om
gaat, is er een andere manier van probleemstelling en oplossing nodig, met een integrale benadering
van de levenspraktijk, met alle betrokkenen samen, op basis van respectvolle bejegening en
gelijkwaardigheid. Er is behoefte aan een oplossingsgericht model dat kan ondersteunen bij het
“samen leven” in een samenleving.
Door kennis en ervaringen m.b.t. zorg en de uitgangspunten van het VN-verdrag CRPD te bundelen is
het Eindhovens Model ontwikkeld, waarbij een nieuwe visie en uitgangspunten gehanteerd worden,
in lijn met het VN-verdrag CRPD en met urgentie voor Prima Remedia boven het ultimum remedium.
Het Eindhovens Model is een alternatief model voor het hanteren van crisissituaties op het vlak van
geestelijke gezondheid en maakt een transitie mogelijk ‘van beheersing naar intensieve zorg’. Het
Eindhovens Model kan het wetsvoorstel Verplichte GGZ vervangen. (de gehele CRPD-stroming zoals
is uitgewerkt onder paragraaf C: CRPD is de blauwdruk voor een andere wetgeving inzake het
hanteren van crisissituaties).
Een centrale bouwsteen van het Eindhovens Model is de Eigen Kracht-conferentie , waarbij de
persoon en zijn/haar eigen netwerk in dialoog gaan om een gezamenlijke oplossing te vinden, onder
deskundige leiding.
De Eigen Kracht-conferentie is een geschikte procedure voor de besluitvorming omtrent
“hindernissen in de interactie in de samenleving”, en is ook zeker zeer kansrijk op het vlak van
psycho-sociale problemen, waarbij bejegening, begrip, eigenheid, vertrouwelijkheid enz. een zeer
belangrijke positie innemen, en de omgeving een belangrijke rol kan vervullen bij het herstel en
welbevinden. Bovendien is de Eigen Kracht-conferentie gericht op sociale oplossingen, en heeft
daarmee dus een duidelijk andere focus dan een beslissing over dwangtoepassing.
Het Eindhovens Model wordt momenteel verder ontwikkeld en gereed gemaakt voor uitvoering in
samenwerking met de landelijke Eigen Kracht-Centrale. (meer informatie over Eigen Kracht op
www.eigen-kracht.nl ).
Een pilot van het Eindhovens Model zal starten in het najaar van 2010 in Eindhoven, waarbij de
eerste inzet zal zijn om (gedwongen) opname te voorkomen door een Eigen Kracht-conferentie.
Het Eindhovens Model is ontstaan vanuit de visie dat er geïnvesteerd zou moeten worden in
wenselijke middelen, in plaats van onwenselijke laatste redmiddelen.
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Thema 4 - Recht en Kwaliteit
In het wetsvoorstel Verplichte GGZ is rechtspositie uitgewerkt vanuit een statische en procedurele
invalshoek, waarbij er een aantal formele voorzieningen zijn opgenomen, zoals een advocaat voor de
formele procedure bij de rechter, een patiëntenvertrouwenspersoon en een
familievertrouwenspersoon.
Ook op dit vlak is er in het wetsvoorstel Verplichte GGZ worden er personen ingezet die de cliënt in
kwestie persoonlijk niet goed kennen, en dus ook geen optimale inschatting kunnen maken of de
zorg werkelijk goed aansluit bij de persoon, en of de dwangtoepassingen al dan niet “proportioneel,
doelmatig en effectief” zijn.
De “rechtsbescherming” in het wetsvoorstel Verplichte GGZ vindt dus niet plaats vanuit het
perspectief van de cliënt zelf, maar wederom vanuit een top-down benadering waarbij andere
personen via kaders, marges en procedures de “rechtvaardigheid” bepalen. Een groot deel van de
werkelijke klachten wordt daarbij niet opgepikt, en dit belemmert de kwaliteitsontwikkeling in de
GGZ. Men kan immers veel leren van ervaringen.
Dwangtoepassing is sowieso een schending van de rechten van cliënten, die immers gelijkwaardige
burgers zijn en recht hebben op een respectvolle bejegening, zoals eenieder in onze maatschappij.
Dwang en overmacht zijn traumatisch en geen onderdeel van goede zorg. In de context van het
wetsvoorstel Verplichte Zorg is er dus nauwelijks sprake van enige rechtspositie, aangezien alle
mogelijkheden voor dwangtoepassing aanzienlijk verruimd worden.
Cliënten hebben recht op keuze, zelfbeschikking en vrijheid, en hebben tevens recht op respectvolle
en heilzame zorg. De regie over de zorg hoort bij de cliënt. Het is erg belangrijk om goed te luisteren
naar de stem van de cliënt zelf, en deze te bejegenen met eenzelfde respect en integriteit als iedere
andere burger. Nee is nee.
Verkeerde beeldvorming is het resultaat van de geschiedenis.
GGZ is ontstaan vanuit grootschalige dwangtoepassing in dolhuizen. Dit heeft geleid tot een totaal
verkeerde hulpverleningssfeer, gedomineerd door angst en beheersing, en een voortdurend taboe in
de samenleving.
De huidige GGZ mist- door dwangtoepassing- en door het uitsluiten van gevoel als wetenschap voor
een groot deel zijn doelstelling, namelijk het bevorderen van welzijn.
Welzijn is een persoonlijk gevoel. Zorg voor welzijn is daarom ook persoonlijk, en dient aan te sluiten
bij de werkelijke behoefte van de persoon zelf, en die van zijn/haar omgeving.
“Goede kwaliteit” betekent: tevredenheid, geen klachten.
Kwaliteit van zorg wordt dus bepaald door de beleving van alle betrokkenen, en daarom dienen de
beleving en mening van cliënten en omgeving gewaardeerd te worden.
Gevoel is geen taboe, maar een zeer belangrijk aspect van de mens en de mensheid, en het is tijd om
gevoel weer een prominente plaats in het bestaan en de samenleving te geven.
Geestelijke gezondheidszorg zou de eerste plaats moeten zijn waar gevoel geen taboe meer is, en
ook de beleidsmakers zouden zich bewust moeten worden van het bestaan van gevoel als belangrijke
factor in de zorg.
Er moet ruimte gecreëerd worden om de beleving van mensen te waarderen als een richtinggevend
kader in de samenleving, de zorg, het recht en kwaliteitsontwikkeling.
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Kortom
Nederland heeft de potentie om een toonaangevend land te zijn bij de implementatie van het VNverdrag CRPD. De ontwikkelingen in de praktijk gaan de goede kant op, nu het beleid nog.
Als we in de Nederlandse samenleving de cultuuromslag ‘van beheersing naar zorg’ willen realiseren,
dan voldoet het wetsvoorstel Verplichte GGZ niet.
Het wetsvoorstel Verplichte GGZ heeft niet de juiste denkkaders om de cultuuromslag te realiseren
of te stimuleren.
Er zijn alternatieven mogelijk, zoals het Eindhovens Model.
Dit document Manifest 5 Dwang is geen oplossing, maar een probleem heeft als doel om een
bewustwording te stimuleren, ten aanzien van nieuwe kansen en een socialer beleid op het vlak van
de wetswijziging BOPZ, de implementatie van het VN-verdrag CRPD en het op een goede manier
hanteren van GGZ-gerelateerde crisissituaties.
De bal ligt nu bij de politiek.
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Inleiding
In dit document Manifest 5 Dwang is geen oplossing, maar een probleem wordt een analyse gemaakt
van het actuele wetsvoorstel Verplichte GGZ, de wet BOPZ en een alternatieve procedure op basis
van het nieuwe VN-verdrag CRPD; Convention on the Rights of Persons with Disabilities (het CRPD
wordt toegelicht verderop in dit document , of zie Literatuurlijst op pagina 88)

Leeswijzer
De samenhangende delen van het wetsvoorstel Verplichte GGZ zijn aangemerkt als hoofdthema’s.
Deze indeling op thema’s correspondeert met de opzet van de consultatiefase van het wetsvoorstel
Verplichte GGZ (Ministerie van Justitie i.s.m. Ministerie van VWS, 2008-2009-2010)
Thema 1

Doel en Reikwijdte
(Hoofdstuk 1 t/m 3 van het wetsvoorstel Verplichte GGZ)

Thema 2

Middelen en Maatregelen
(Hoofdstuk 4, 6 t/m 8 en 14 van het wetsvoorstel Verplichte GGZ)

Thema 3

Commissie en Procedure
(Hoofdstuk 5 van het wetsvoorstel Verplichte GGZ)

Thema 4

Recht en Kwaliteit
(Hoofdstuk 10 t/m 12 van het wetsvoorstel Verplichte GGZ)

De vier bovenstaande thema’s vormen de hoofdstukken van dit rapport. Bovenaan de pagina wordt
via een tab aangegeven waar de lezer zich bevindt. (zie de afbeelding hieronder)

In elk hoofdstuk, dus per thema, zullen de verschillende stromingen in het kader van de wetswijziging
BOPZ in afzonderlijke paragrafen op een structurele volgorde beschouwd worden, namelijk:
A: Actuele wetsvoorstel Verplichte GGZ
B: BOPZ (oude situatie)
C: CRPD, het nieuwe VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking.
Door een VN-logo rechtsboven aan de pagina wordt aangegeven welke teksten van de VN
zijn overgenomen (alleen van toepassing bij paragraaf C CRPD visie).
Het Tekeer tegen de isoleer! / Mind Rights-logo in de rechterbovenhoek geeft aan welke
teksten horen bij de ontwikkeling van de alternatieve visie en het Eindhovens Model, die
gebaseerd zijn op het VN-verdrag CRPD (ook alleen van toepassing bij C:CRPD visie)
Opmerkingen, kritiek en verbeterpunten vanuit het (cliënten)-perspectief van Actiegroep Tekeer
tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights zijn in gekaderde blokken opgenomen.
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Thema 1- Doel en reikwijdte
In dit eerste thema zullen de Definities, Uitgangspunten, Doelgroep en Criteria, ofwel Hoofdstuk 1
t/m 3 uit het nieuwe wetsvoorstel Verplichte Zorg worden beschouwd en geanalyseerd. Dit zijn:
Hoofdstuk 1 Begripsbepaling
Hoofdstuk 2 Algemene Uitgangspunten en Reikwijdte
Hoofdstuk 3 Criteria voor en Doelen van verplichte zorg
Met deze bepalingen wordt als het ware de kern en focus van de wet afgebakend.
Hieronder volgt een beschouwing van de verschillende stromingen (ABC) m.b.t. dit eerste thema.

1. A: Actuele wetsvoorstel Verplichte GGZ
Het wetsvoorstel Verplichte GGZ lijkt gestoeld te zijn op de vraag: “wat doen we met diegenen die
vanuit hun psychische nood de omgeving belasten en/of psychisch lijden”.
Dwang wordt in het wetsvoorstel in bepaalde situaties als een noodzakelijke vorm van zorg verlenen
beschouwd.
De kern van de wet wordt gevormd door een algemeen “recht op zorg”, dat volgens het
wetsvoorstel soms zelfs prevaleert boven de zelfbeschikking van een individu. Ook als iemand geen
zorg wil, dan kan diegene verplicht worden gesteld om aan “Verplichte zorg” te worden
onderworpen.
De term “Verplichte zorg” is een contradictie. Welzijn tegen je wil in bestaat niet.
Het wetsvoorstel gaat niet over de zórg en het welzijn van de cliënt, maar over vervelende
maatregelen tegen de cliënt.
Onder Criteria voor en doelen van zorg (p5 en6, artikel 3.3) staat:
Indien het gedrag van een persoon als gevolg van zijn psychische stoornis leidt tot een aanzienlijk
risico op ernstige schade voor hemzelf of voor een ander kan als uiterste middel verplichte zorg
worden verleend, indien:
a. Er geen mogelijkheden voor zorg op basis van vrijwilligheid zijn
b. Er voor betrokkene geen minder bezwarende alternatieven met het beoogde effect zijn
c. Het verlenen van verplichte zorg, gelet op het beoogde doel evenredig is, en
d. Redelijkerwijs te verwachten is dat het verlenen van verplichte zorg effectief is.
(p6, artikel 3.4)
1. Verplichte zorg kan worden verleend om:
a. Een crisissituatie af te wenden,
b. Een aanzienlijk risico op ernstige schade af te wenden
c. Een zorgplan op te stellen
d. De geestelijke gezondheid van betrokkene te stabiliseren
e. De geestelijke gezondheid van betrokkene dusdanig te herstellen dat hij zijn
autonomie zo veel mogelijk herwint
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2. Indien het gedrag van een persoon als gevolg van zijn psychische stoornis leidt tot een
aanzienlijk risico op ernstige schade voor zijn fysieke gezondheid, kan ook verplichte zorg
worden verleend om zijn fysieke gezondheid te stabiliseren of te herstellen.
In de Memorie van Toelichting (Algemeen, Inleiding) wordt beschreven dat dwang enkel mag worden
toegepast in situaties waarin het noodzakelijk is, als ultimum remedium.
Daarbij moet de dwangtoepassing o.a. evenredig en effectief zijn ten opzichte van het beoogde
doel.
Het beoogde doel kan volgens de terminologie in het wetsvoorstel o.a. bestaan uit: zorgverlenen,
schade beperken, of afwenden van een crisissituatie.
 Het maakt veel uit wat het beoogde doel is.
- Als het doel: zorgverlenen is, dan is de werkrelatie belangrijk, communicatie, contact en
vertrouwen. Dwang is ongeschikt voor het opbouwen van goede relaties.
- Als het doel: schade beperken is, dan dient men zich af te vragen hoeveel schade
dwangtoepassing veroorzaakt, om de evenredigheid en effectiviteit te kunnen beoordelen.
- Als het doel: crisisbeheersing en veiligheid is, dan kan men ook het politie-apparaat
inschakelen, en hoeft men niet zelf agentje te spelen.
 De opvatting dat dwang een kwalitatieve zorg-interventie zou zijn is gelukkig reeds
grotendeels ontkracht, zowel via de Projecten Dwang en Drang, als het nieuwe VN-verdrag
CRPD. Dwang is geen therapeutische, heilzame interventie, en is dus geen zorg. Dwang is
ongewenst voor iedereen.
Effecten van dwang:
Cliënten beschrijven vernedering, angst, eenzaamheid, en voelen zich onbegrepen. Niemand lijkt
je nog te snappen of daar moeite voor te doen.., en alles is vreemd en onbekend, ook hoe het zal
aflopen. Dit leidt tot intense angst, wanhoop, boosheid, wantrouwen en strijd. Dit komt bovenop
de bestaande problematiek en maakt het voor cliënten uitzichtloos en hopeloos. Voor velen is
dwang traumatiserend, echter hen wordt toegelicht dit “zorg” is. Dit leidt tot nog meer
wanhoop. “Wat moet je doen als ze je niet begrijpen? Wat als ze iets met je doen waar je niet
beter van wordt en ze luisteren niet naar je? Wat als de hulp die je eigenlijk nodig zou hebben in
het geheel niet lijkt te bestaan?. Waar kan je dan nog heen?”
Vaak gaat het dan van kwaad tot erger. Dialoog en vertrouwen worden moeilijk wanneer zelfs
de professionals je niet begrijpen, en zelfs averechts op je ingaan... Dat leidt tot wanhoop en
verzet en strijd, dat doorgaans met machtsvertoon en dwangtoepassing beantwoord wordt. Deze
voortdurende machtsstrijd in de psychiatrie heeft een totaal verkeerde hulpverleningssfeer
gecreëerd, met veel geweld, geschreeuw en weglopers, vermoeid personeel, dat vaak niet
gewaardeerd wordt, nergens positiviteit, alleen escalaties die met overmacht worden aangepakt.
Het taboe in de samenleving en de algehele angst voor de psychiatrie is niet zomaar ontstaan.
Het is logisch en menselijk: Dit wortelt in de negativiteit van deze verwaarloosde psychiatrie.
Echter, zorg is eigenlijk iets moois. Zorg is compassie. Zorg is “iemand verder op weg helpen in
zijn of haar eigen leven”. Zorg vergroot welzijn en geluk.
We hebben in Nederland al een strafrechtelijk systeem dat geoutilleerd is om de orde te
handhaven, nl. politie en justitie. Laat de zorg dus zorg zijn. (zie ook paragraaf C : CRPD)
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Het wetsvoorstel is georiënteerd rond het Schade-beginsel:
De definitie van schade (p2, artikel 1.1) is gegeven als: schade bestaande uit levensgevaar, lichamelijk
letsel, psychische, materiele of financiële schade, een verstoorde ontwikkeling naar volwassenheid of
maatschappelijke teloorgang.
 De definitie van schade is in het wetsvoorstel Verplichte GGZ enorm verruimd ten aanzien
van de BOPZ, en niet toetsbaar (bijv. wat is volwassenheid en maatschappelijke teloorgang?)
- Ook staat niet opgenomen voor wie de schade is (zichzelf en/of anderen?).
NB We hebben in Nederland al een strafrechtelijk systeem dat geoutilleerd is om de orde te
handhaven, nl. politie en justitie. Laat de zorg dus zorg zijn.
Gedwongen opgesloten worden of gedwongen medicatie krijgen is werkelijk vreselijk, het is net
alsof je verkracht wordt (in je hoofd en in je bestaan), en het is behoorlijk normaal om je
daartegen te verzetten. Het feit dat dat tot moeilijk hanteerbare situaties leidt is uiteindelijk
logisch. Maar het is onjuist om cliënten vervolgens eenzijdig de “schuld” te geven en hen een
minderwaardige positie toe te bedelen in de samenleving, met aparte wetten, en minder
vrijheden en minder rechten dan andere burgers.
Straf is straf, zorg is zorg. Schade is schade, en burgers zijn burgers. (zie ook paragraaf C: CRPD)
Iets verderop in artikel 2.1 Algemene uitgangspunten en Reikwijdte staat de zinsnede:
“6. De wensen en voorkeuren van betrokkene worden gehonoreerd, tenzij
(a.) betrokkene niet tot een redelijke waardering ter zake in staat is”
“Niet tot een redelijke waardering ter zake in staat” getuigt van eenzelfde misvatting als het begrip
“wilsonbekwaamheid” (BOPZ-term). Deze term suggereert dat de beleving van cliënten niet altijd
serieus genomen hoeft te worden, terwijl de GGZ juist gespecialiseerd zou moeten zijn in het (leren)
omgaan met menselijk gevoel en gedrag.
Iedereen heeft een wil. Je wil is je gevoel, je karakter, je keuzes, je identiteit.
Bij dwangtoepassing en/of betitelingen als “wilsonbekwaam” wordt de cliënt de zeggenschap over
zichzelf ontnomen, feitelijk op basis van een bepaalde levensovertuiging, en daarmee wordt zijn
keuzevrijheid en het recht op respect voor zijn/haar eigen identiteit aangetast. Dat is een zeer
fundamentele mensenrechtenschending, hoe lastig het ook kan zijn om er wél goed mee om te
gaan. (meer hierover in paragraaf C, CRPD onder artikel 12 Legal Capacity).

Naast de “Verplichte Zorg” zijn er in dit wetsvoorstel ook mogelijkheden om Voorwaarden te stellen
voor terugkeer in de maatschappij.
Artikel 2.1.4 (p3) luidt als volgt: Bij de voorbereiding, de afgifte, de tenuitvoerlegging, de uitvoering,
de wijziging en de beëindiging van een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt rekening gehouden
met de voorwaarden die noodzakelijk zijn om deelname van betrokkene aan het maatschappelijk
leven te bevorderen.
Op pagina 2 van de Memorie van Toelichting staat:
In de vierde plaats is een integrale benadering van zorg op maat een belangrijk doel. Daartoe
introduceert het voorstel het beginsel van wederkerigheid en een zorgmachtiging op maat. Het
beginsel van wederkerigheid houdt in dat het recht om iemand tijdelijk tot zorg te verplichten en
zonodig op te nemen in een accommodatie, ook de verplichting met zich meebrengt om voor deze
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persoon de randvoorwaarden te creëren om weer succesvol aan het maatschappelijke leven deel te
kunnen nemen. Dit betekent dat hetgeen doorgaans als «nazorg» wordt bestempeld, integraal
onderdeel moet uitmaken van de zorg op maat die in de zorgmachtiging wordt opgenomen. De
voorgestelde zorgmachtiging strekt niet langer alleen tot opname in accommodatie, maar bepaalt
welke vormen van verplichte zorg ten aanzien van de betrokkene gelegitimeerd zijn.
In het wetsvoorstel wordt dus voorgesteld om ook vormen van verplichte zorg te legitimeren die
niet rechtstreeks gericht zijn op het wegnemen van de psychische stoornis (p13 MvT)
Dit is een nieuwe uitbreiding: in beginsel bedoeld om te voorkomen dat mensen bijv. zonder woning,
inkomsten en/of papieren de zorg verlaten en in de problemen komen.
Echter, via deze constructie zou men iemand kunnen dwingen (met overmacht) om onder Verplichte
Zorg te blijven, en zo diens zelfbeschikkingsrecht (langer) ontnemen op grond van “het niet hebben
van huisvesting, het niet hebben van een ID-kaart, het niet hebben van een uitkering, het niet
“succesvol” zijn in het maatschappelijke leven? enz.”
De term Wederkerigheid krijgt in het wetsvoorstel een ietwat vreemde uitleg.
Wederkerigheid wordt omschreven als “een verplichting is om kwalitatief goede verplichte zorg te
verlenen” waarbij “het beginsel van wederkerigheid inhoudt dat het recht om iemand tijdelijk tot
zorg te verplichten en zonodig op te nemen in een accommodatie, ook de verplichting met zich
meebrengt om voor deze persoon de randvoorwaarden te creëren om weer succesvol aan het
maatschappelijke leven deel te kunnen nemen. (p2 Memorie van Toelichting)
In de eerste uitleg (aanbodsverplichting mbt kwalitatief goede zorg) zit inderdaad een
wederkerigheidsbeginsel waar cliënten iets aan zouden kunnen hebben, maar het idee om
wederkerigheid te vertalen naar nieuwe verplichte randvoorwaarden voor ontslag betekent voor
cliënten juist een extra keurslijf, waardoor hun vrijheid en zelfbeschikking verder weg komt te liggen.
(NB. De meeste maatschappelijk ondersteunende zaken (woonruimte, inkomen enz.) kunnen
doorgaans ook best op vrijwillige basis geregeld worden)
De term “zorg op maat” wordt in het wetsvoorstel verkeerd gebruikt: Zorg op maat betekent
namelijk ”passend bij de wensen van de cliënt” en niet “passend bij wat anderen vinden dat nodig
is”.
Niet elke “ongewone of voor-anderen-onwenselijke keuze” is een symptoom van een psychische
ziekte. Bijvoorbeeld: Verzet is geen ziekteverschijnsel, maar een menselijke reactie voortkomend uit
angst, wantrouwen, weerstand, paniek, onmacht enz. Elke reactie heeft een oorzaak. Veel
zorgmijders weigeren “zorg” omdat er vervelende bijverschijnselen en aanvullende voorwaarden
aanzitten (o.a. overmatige leefstijlprogrammering en bemoeienis, waardoor ze teveel van hun
vrijheid en identiteit kwijtraken).
Niet elke ongewone keuze is “schadelijk” .

“ooit een normaal mens gezien? – en beviel ‘t ? “
stichting Pandora v.a. 1965, † 2010
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In de Memorie van Toelichting stelt men op p16:
“In die gevallen dat (volledig) herstel van de stoornis niet tot de mogelijkheden behoort, zal de
gedwongen zorg gericht moeten zijn op de stabilisatie van de toestand van de betrokkene, om
daarmee de schade als gevolg van zijn psychische stoornis voor zichzelf en zijn omgeving zoveel
mogelijk tot staan te brengen. Aangezien de psychische stoornis in veel gevallen gedurende langere
periode tot beperkingen leidt in het functioneren van betrokkene, zal de gedwongen zorg ook gericht
moeten zijn op het leren omgaan met deze beperkingen.
De incorporatie van herstel van autonomie van betrokkene als doel van verplichte zorg betekent des
te meer dat de gedwongen zorg vanuit het perspectief van betrokkene tot stand moet komen”
.. “Gedwongen zorg die vanuit het perspectief van betrokkene tot stand komt”???
Dit soort bewoordingen getuigt van onvoldoende inzicht in de situatie.
“Herstel” blijkt een nieuw toegevoegd doel te zijn van Verplichte Zorg. Men spreekt hierbij van
“gedwongen zorg over een langer durende periode”, ofwel langdurige dwangtoepassing (incl.
machtsvertoon en strijd enz.). Daarbij worden lange termijn doelen gesteld, en kan men feitelijk niet
meer spreken van het “afwenden van een crisissituatie”, maar heeft men het eigenlijk over
“dwangbehandeling”.
Bij dwangbehandeling wordt de persoon gedwongen om langdurig een “behandeling” te
ondergaan, tegen zijn/haar wil in, met als doel om hem/haar te veranderen c.q. de ongewenste
symptomen te verminderen (ook hier weer incl. machtsvertoon en strijd enz.). Hierdoor kan die
persoon niet zijn/haar eigen keuzes uitoefenen, en geniet dus minder vrijheid dan andere burgers
zonder “dwangbehandeling”. Deze persoon leeft dus in een minder aangename wereld, omdat hij/zij
niet zichzelf mag zijn.
De definitie van marteling van de OHCHR kan toegepast worden op gedwongen psychiatrie, zeker
bij langdurige dwangtoepassing. Het doel van dwangtoepassing is immers: een bekentenis (bijv.
“ziekte-inzicht” en aanpassing), straf (sanctie of consequentie), intimidatie of dwang (afleren en
manipuleren) of redenen op grond van discriminatie (angst, “gevaar”, vooroordelen enz.). Meer
hierover bij thema 2 op pagina 26.
(zie voor meer juridische informatie Manifest 4 Tijd voor een transitiebeleid voor sociale innovatie
van de GGZ, strijdigheid tussen conceptwetsvoorstel Verplichte GGZ en het VN-verdrag CRPD).
Voor cliënten hebben langdurige dwangtoepassing, vrijheidsbeperking en het voor langere tijd
ontnemen van zeggenschap over het eigen leven, een enorme negatieve impact op de mate van
geluk en welbevinden, en niet in de laatste plaats ook op het zelfbeeld en wereldbeeld.
Is de inzet van geweld en machtsvertoon een wenselijke oplossing voor conflictsituaties en
meningsverschillen?? Is dat zorg? Is dat samenleven? Is het geluk van mensen met problemen
ondergeschikt aan het geluk van anderen? Waarom worden psychische problemen aangepakt met
“gedwongen leefstijlprogrammering” en snapt men niet dat een menselijk leven meer diepgang
heeft? Hoeveel waarde heeft een mensenleven (een cliëntenleven) in onze samenleving?
Klinische psychiatrie te vaak een soort industrie, waarbij alle cliënten (ongeacht diagnose) hetzelfde
programma aangeboden krijgen om aan “herstel” te werken, waarbij herstel overwegend vanuit
sociaal-maatschappelijk oogpunt wordt beschouwd, en de psychische staat van de cliënt daaraan
ondergeschikt is. (NB dit gaat nog steeds over de Geestelijke gezondheidszorg in Nederland)
De termen herstel, welzijn, zorg en geestelijke gezondheid dienen helder te zijn en op een juiste
manier gebruikt te worden. Het wetsvoorstel Verplichte GGZ is misleidend qua terminologie.
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Op pagina 13 van de Memorie van Toelichting staat:
Bij de uitbreiding van het arsenaal van de vormen van verplichte zorg is een belangrijk uitgangspunt,
dat vooraf in de zorgmachtiging moet worden vastgelegd welke vormen van verplichte zorg in de
reguliere behandeling zijn toegestaan onder normale omstandigheden en voorzienbare
crisissituaties. Deze crisissituaties worden in het zorgplan genoemd en hiervoor geldt dat alleen
sprake kan zijn van een crisissituatie als het gaat om:
a. een aanzienlijk risico op ernstige schade voor betrokkene of anderen;
b. de veiligheid binnen de accommodatie of andere locatie waar de zorg of verplichte zorg
wordt verleend;
c. de bescherming van rechten en vrijheden van anderen of
d. de voorkoming van strafbare feiten.
Hiermee wordt de definitie van doel en doelgroep dus weer opgerekt. Het welzijn van de cliënt staat
duidelijk niet centraal in het wetsvoorstel, en ook bespeuren wij geen enkele therapeutische focus.
Het wetsvoorstel gaat enkel over “orde-handhaven” (beheersing). Dit neigt steeds meer naar het
ouderwetse “bestwil-principe”, waarbij een (door anderen gewenst) sociaal-maatschappelijk kader
zwaarder weegt dan persoonlijke zelfbeschikking.
Lid d: voorkomen van strafbare feiten houdt in preventief vrijheidsbeperken, en daarmee stelt de
zorg zich boven de politie, de rechter en de Grondwet. In Nederland is elke burger immers
onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. “Preventieve dwangtoepassing” ter voorkoming van
strafbare feiten is enorm ruim en stigmatiserend. Dat is geen zorg, maar discriminatie.
In de GGZ zijn er, vergeleken met het politieapparaat, veel minder strenge eisen aan bijv. opsluiting
(o.a. geen vastgestelde termijn, geen hoorzitting, geen toets per incident, geen standaard
rechtsbijstand), waardoor de cliënt in verschillende situaties en op diverse gronden, preventief,
zonder hulp of specifieke toetsing, zonder enig contact, volledig afhankelijk, en feitelijk voor
“onbepaalde tijd” ingesloten kan worden (en/of zelfs onderworpen aan indringende vormen van
dwangtoepassing, zoals dwangmedicatie).
Het wetsvoorstel Verplichte GGZ gaat veel verder met vrijheidsbeperkingen dan het gewone
strafrecht, terwijl cliënten juist recht hebben op zorg, ofwel recht hebben op compassie.
Zorg = zorg, Straf = straf!
Onder stroming C (CRPD) wordt uiteengezet hoe de zorg in crisissituaties op een andere manier
vormgegeven kan worden.
Meer over de zorgmachtiging en de bandbreedte van gedwongen interventies volgt in Thema 2

In de tekst van het wetsvoorstel Verplichte GGZ stelt men het voorkomen van dwang als doel, maar
daarbij blijft preventie een grijs gebied. Men stelt in het wetsvoorstel (art.3.3) bij criteria voor
Verplichte Zorg:
Indien het gedrag van een persoon als gevolg van zijn psychische stoornis leidt tot een aanzienlijk
risico op ernstige schade voor hemzelf of voor een ander kan als uiterste middel verplichte zorg
worden verleend, indien:
a. Er geen mogelijkheden voor zorg op basis van vrijwilligheid zijn
b. Er voor betrokkene geen minder bezwarende alternatieven met het beoogde effect zijn
c. Het verlenen van verplichte zorg, gelet op het beoogde doel evenredig is, en
d. Redelijkerwijs te verwachten is dat het verlenen van verplichte zorg effectief is.
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De mogelijkheden voor zorg op basis van vrijwilligheid en “minder bezwarende alternatieven”
hangen vaak samen met de mate van flexibiliteit in het zorgaanbod en de manier van bejegening.
Organisatorische problemen en capaciteitsproblemen (wachtlijsten, personeelsgebrek enz.) mogen
eigenlijk geen reden zijn voor de “onmogelijkheid” van vrijwillige zorg of de afwezigheid van minder
bezwarende alternatieven, echter in de praktijk is dit vrijwel altijd wel het geval en kan er geen
intensieve individuele begeleiding en zorg op maat aangeboden worden.
Dwangtoepassing symboliseert onmacht. Het is een allerlaatste middel, een Ultimum Remedium.
Bij toepassing van dwang als Ultimum Remedium is de creativiteit, de hoop en de draagkracht van de
omgeving eigenlijk “op”. Men bevindt zich dan in een gepolariseerde situatie met tegengestelde
belangen, doorgaans tegen een achtergrond van een weerbarstig, ouderwets en verwaarloosd,
bureaucratisch psychiatrisch zorgsysteem, waar van oudsher een wij-zij-cultuur overheerste en
weinig zorg op maat was. Inmiddels zijn er veranderingen vanuit het veld, en wordt o.a. door de
projecten Dwang en Drang, gepoogd een cultuuromslag te maken. Men probeert dwang uit te
bannen en Intensieve Zorg / High Care in de klinische GGZ is in ontwikkeling.
Gezien de laatste internationale richtlijnen, zoals het CRPD, zal de genoemde cultuuromslag en de
ontwikkeling van High Care het toekomstbeeld van de GGZ gaan bepalen. (zie ook CRPD-visie)
Het is dus zaak om de cultuuromslag te stimuleren en goede zorg/ High Care te organiseren. Voor
“goede zorg/ High Care” hebben wij de verzamelterm Prima Remedia bedacht, die de tegenstelling
met het Ultimum Remedium aangeeft. Enkele voorbeelden van Prima Remedia zijn: High Careexpertise, Comfortrooms, Gastvrije ontvangst (1e 5 minuten), (F)ACT, inzet familie en naasten,
inzet ervaringsdeskundigen, Persoonlijke signaleringsplannen, individuele bejegening op maat,
regie autonomie en keuzevrijheid, empowerment enz.
Prima Remedia dienen gewaarborgd te zijn (NB. dit is een snel groeiende specialisatie).
Het wetsvoorstel biedt geen waarborgen voor preventie van dwang, en geeft geen aandacht aan
Prima Remedia. Daardoor is de term “Ultimum Remedium” een holle term zonder enige inhoud.
Lees meer over Prima Remedia onder stroming C. CRPD visie

De definitie van zorg is volgens het wetsvoorstel: (p5, artikel.3.2) Zorg kan bestaan uit:
a. Een interventie, bestaande uit een vorm van verzorging, bejegening, behandeling,
begeleiding of bescherming
b. Toediening van medicatie, vocht en voeding, regelmatige medische controle of andere
medische handelingen
c. Pedagogische of therapeutische maatregelen
d. Opname in een accommodatie
e. Beperking van de bewegingsvrijheid
f. Afzondering of separatie in een daartoe geschikte verblijfsruimte
g. Beperking van het recht op het ontvangen van bezoek of het gebruik van
communicatiemiddelen
h. Toezicht op betrokkene
i. Onderzoek aan kleding of lichaam
j. Controle op de aanwezigheid van gedragsbeïnvloedende middelen
k. Beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat
betrokkene iets moet doen of nalaten.
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Met “de definitie van zorg” in het wetsvoorstel, wordt verplichte zorg (onder dwang) bedoeld,
waarbij bovenstaande handelingen dus kunnen worden gepleegd in een context van verzet, strijd en
fysieke worstelingen. Het is verhullend, misleidend en verwarrend om termen onzuiver te gebruiken
en niet de ware toedracht van de realiteit te beschrijven in het wetsvoorstel.
Dwang is geen zorg, maar juist het tegendeel. Dwang ondermijnt welzijn en maakt mensen
ongelukkig. Zorg is welzijnsbevorderend en zorg maakt mensen juist wél gelukkig.
Zorg is High Care en Prima Remedia. (zie ook CRPD-visie)
Bij deze nogmaals het verzoek om de beeldvorming niet te vervuilen met verhullende termen.
Echte zorg is iets moois, dwang niet. Men kan deze termen dus niet door elkaar gebruiken. Het is
enorm belangrijk om te overzien waar het werkelijk over gaat.
De gehanteerde termen in de definitie van (verplichte) “zorg” zijn enorm breed en nagenoeg elke
handeling die men zou kunnen bedenken kan men onder deze noemers passen, met name onder
punt a. Een interventie, bestaande uit een vorm van verzorging, bejegening, behandeling,
begeleiding of bescherming
en k. Beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene
iets moet doen of nalaten.
Alleen al deze artikelen maken de definitie van (verplichte) zorg totaal grenzeloos.
Punt. 3.2.b: “andere medische handelingen”, dat wil zeggen dat men (niet nader gespecificeerde)
medische handelingen verplicht kan stellen, al naar gelang men (de omgeving) dunkt dat dat goed zal
zijn... Daarmee gaan we in een klap ver terug in de tijd en wordt het bevochten zelfbeschikkingsrecht
teniet gedaan. Dit wetsvoorstel zou o.a. lobotomie, ECT, en verplichte sterilisatie wederom
mogelijk maken.
Punt. 3.2i Onderzoek aan lichaam of kleding kan inhouden handmatige visitatie onder dwang: dat is
enorm vernederend en traumatisch. en dient verboden te worden. Neem maar poortjes of zo.
In de Memorie van Toelichting staat eveneens dat de “zorg” (dus de hele opsomming) ambulant,
semi muraal en intramuraal kan plaatsvinden.
Denk bijv. aan “dwang achter de voordeur”, zoals ambulante dwangmedicatie in iemands woning en
andere actie-scenes op straat.
(Bestaat ambulante separatie en ambulante afzondering? “Opvoedkundige dwangtoepassing” heet
bij ons gewoon Tucht: Kan een hulpverlener dit ambulant komen doen? Waar ligt de grens? Zeker
gezien het arsenaal aan mogelijkheden is het wetsvoorstel Verplichte GGZ totaal grenzeloos en
biedt dus geen enkele rechtsbescherming meer voor welk individu dan ook, want iedereen kan te
maken krijgen met geestelijke gezondheidsproblemen. Het kan ons allemaal overkomen!
Het zelfbeschikkingsrecht van iedereen wordt ondermijnd met het wetsvoorstel Verplichte GGZ.
Het betreden van iemands woning, met als doel iemand te dwingen om “een opgelegde interventie”
te ondergaan, houdt in dat iemand zich ook in zijn eigen huis niet meer echt veilig kan voelen, en
geen enkele plek meer heeft waar hij/zij echt van privacy en persoonlijke vrijheid kan genieten.
Het fundamentele recht om een thuis te hebben, waar je gewoon jezelf kan zijn wordt geschonden,
en de overheid treedt achter de voordeur om “in te grijpen” in het persoonlijke leven van een
burger, omdat de omgeving daartoe oproept, en ongeacht het verzet c.q. de beleving van de
betrokkene, en dat allemaal op basis van de voorgenoemde zeer brede en vage definities. (meer
over interventies en procedures volgt in thema 2 en 3)
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In het wetsvoorstel Verplichte Zorg behoren tot de doelgroep: personen met een psychische stoornis
die aan het criterium voor verplichte zorg voldoen, waarbij aangesloten wordt bij de definitie van
“psychische stoornis” volgens de DSM-IV, waartoe ook behoren: verstandelijke beperking,
persoonlijkheidsstoornis, verslaving, dementie of een psychische stoornis bij kinderen of
jeugdigen.
In artikel 2.5 (p4) worden voor minderjarigen enkele richtlijnen mbt zeggenschap gesteld, en men
stelt dat kinderen onder de twaalf zich niet zelf kunnen verzetten tegen dwang (dat kan alleen de
ouder/voogd). Bovendien spreekt men van “instemming” als ouder(s) of voogd instemmen.
 NB het gaat hier zelfs over dwangtoepassing op minderjarigen: kinderen onder de 12!
En jongvolwassenen in ontwikkeling, die het al moeilijk genoeg hebben, en die hulp
toegezegd is, en die dan ook hulp verwachten, in plaats van meer trauma’s! Welke les
krijgen deze kinderen? Dat geweld heerst??!! Dat kan niet de bedoeling zijn.
Dwangtoepassing is feitelijk een afweerreactie van een leek, en juist een professionele
opvoeder heeft geen dwang nodig, en kan dat ook niet gebruiken vanwege de voorbeeldrol
ten aanzien van wenselijke normen en waarden.
In het alternatief voor het wetsvoorstel; het Eindhovens Model dat onder stroming C: CRPD
(thema 3) is uitgewerkt, is de omstreden DSM-IV in het geheel niet meer nodig om zorg te
verlenen, omdat er wordt gekeken naar de werkelijke behoeften in plaats van de diagnostiek.
Het “hokjesdenken” wordt losgelaten en zorg wordt weer persoonlijk.
Het Eindhovens Model zal toegelicht worden in Thema 3 Procedure, paragraaf C: CRPD.

De algemene doelstellingen van het wetsvoorstel (zie p 1 t/m 3 van de Memorie van Toelichting) zijn:
1. De rechtspositie te versterken van personen met een psychische stoornis die tegen hun wil
zorg wordt verleend.
2. Dwang te voorkomen en de duur van dwang te beperken.
3. Het verhogen van de kwaliteit van verplichte zorg.
4. Een integrale benadering van zorg op maat (wederkerigheid).
5. Een betere rolverdeling tussen de actoren die betrokken zijn bij de verplichte zorg.
6. Het toezicht op een juiste toepassing van verplichte zorg te intensiveren.
Met deze doelstellingen is op zich niets mis, alleen het is de vraag of het huidige wetsvoorstel
Verplichte GGZ ook echt zal bijdragen aan het realiseren van deze doelstellingen.
Dit wetsvoorstel beoogt een forse verruiming van doelgroep, doelstellingen en mogelijkheden, maakt
dwangtoepassingen dus “laagdrempeliger” , maar de overheid verwacht desondanks dat er minder
dwang toegepast zal gaan worden.
Voor cliënten nemen de mogelijkheden om onderdrukt te worden dus alleen maar toe, en dit is dus
eerder een afbreuk van de rechtspositie van personen met psychische problemen.
Een volledige reflectie op deze doelstellingen volgt na de volledige beschouwing van het
wetsvoorstel Verplichte GGZ in de Conclusie op pagina 86.
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1. B: BOPZ (oude situatie)
De wet BOPZ heeft ook als uitgangspunt dat dwang ingezet kan worden om een crisissituatie mee af
te wenden.
De wet BOPZ was gebaseerd op een “causaal verband tussen stoornis en gevaar”, waarbij werd
beoordeeld of er sprake was van een “(ernstig) gevaar voor zichzelf en/of anderen” (waarbij werd
beoordeeld of de cliënt wel of niet “een willoos werktuig in handen van de stoornis” was)
Het oorspronkelijke onderscheid tussen ziektebeelden, aandoeningen en stoornissen is echter
vervaagd, en dit heeft geleid tot het ruimere arsenaal aan interventies op het terrein van de zorg die
op grond van het wetsvoorstel mogelijk zijn. (p12, Memorie van Toelichting).
De redenen voor de verruiming van doelen, doelgroep en mogelijkheden voor Verplichte Zorg liggen
dus in de veranderde opvattingen tav psychiatrische problemen. De strakke zwart-witte grens tussen
ziekte gerelateerd gevaar en anderszins gevaar is overgegaan in een grijs gebied, waarbij men in het
nieuwe wetsvoorstel het geleidelijke karakter van zowel psychische nood als gevaarlijke escalaties wil
opvangen door “stepped care” (in de praktijk echter uitgewerkt als stepped control)
De term wilsbekwaam, danwel wilsonbekwaam verzet uit de wet BOPZ is als zodanig verdwenen,
maar er is een nieuwe passage opgenomen in het wetsvoorstel verplichte GGZ mbt “het honoreren
van de wensen en voorkeuren van de betrokkene, tenzij betrokkene niet tot een redelijke
waardering ter zake in staat is”(art. 2.1.6.a).
Het gevaarscriterium uit de wet BOPZ luidt als volgt: Gevaar:
1. Gevaar voor degene, die het veroorzaakt, het geen onder meer bestaat uit:
a. Het gevaar dat betrokkene zich van het leven zal beroven of zichzelf ernstig
lichamelijk letsel zal toebrengen.
b. Het gevaar dat betrokkene maatschappelijk te gronde gaat.
c. Het gevaar dat betrokkene zichzelf in ernstige mate zal verwaarlozen.
d. Het gevaar dat betrokkene met hinderlijk gedrag agressie van anderen zal oproepen.
2. Gevaar voor een of meer anderen, hetgeen onder meer bestaat uit:
a. Het gevaar dat betrokkene een ander van het leven zal beroven of hem ernstig
lichamelijk letsel zal toebrengen.
b. Het gevaar voor de psychische gezondheid van een ander.
c. Het gevaar dat betrokkene een ander, die aan zijn zorg is toevertrouwd, zal
verwaarlozen.
3. Gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen.
Het criterium voor een machtiging volgens de wet BOPZ is als volgt:
Een machtiging kan slechts worden verleend indien naar het oordeel van de rechter:
a. De stoornis van de geestesvermogens de betrokkene gevaar doet veroorzaken, en
b. Het gevaar niet door tussenkomst van personen of instellingen buiten een psychiatrisch
ziekenhuis kan worden afgewend.
In de wet BOPZ stond gedwongen opneming centraal, en daarmee (via IBS en RM) werd ook
automatisch de volledige bandbreedte voor andere gedwongen interventies min of meer
toegekend. De wet BOPZ schrijft namelijk voor dat er “naar het oordeel van de voor de behandeling
verantwoordelijke persoon“ aanvullende Middelen en Maatregelen kunnen worden opgelegd.
De overgang van zwart-wit (BOPZ) naar diverse grijstinten (“stepped control”) is niet genoeg.
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1. C: CRPD, het VN-verdrag inzake de rechten van personen met beperkingen
In de CRPD-visie worden de zaken van de andere kant bekeken. We gaan “out of the box” oftewel :
“naar het licht”. In deze paragraaf worden het doel en de reikwijdte van het VN-verdrag CRPD
(Convention on the Rights of Persons with Disabilities) toegelicht.
Het citaat uit het voorwoord illustreert de nieuwe visie uit het VN-verdrag CRPD:

“Disability resides in society, not in the person”
“A person in a wheelchair might have difficulties being gainfully employed, not because his/her
condition, but because there are environmental barriers, such as inaccessible busses or staircases in
the workplace, that impede his/her access.
A child with an intellectual disability might have difficulties in school because of teacher’s attitudes
towards him/her, inappropriate curricula and learning materials, inflexible school boards, and
parents who are unable to adapt to students with different learning capacities.
In a society where corrective lenses are available for a person with extreme myopia (shortsightedness), this person would not be considered as having a disability. But someone with the same
condition in a society where corrective lenses were not available would be considered as having a
disability, especially if the person were unable to perform the tasks expected of him/her, such as
shepherding, sewing or farming.”
Citaat van p. 4 van CRPD Handbook for Parliamentarians, Verenigde Naties (VN) / OHCHR.
De term “beperking” is in het VN-verdrag CRPD gedefinieerd als: Hindernis in de interactie tussen
een persoon en de samenleving, en die definitie is dus wederzijds verbonden aan de persoon en de
samenleving. De beperking is, naast de mogelijkheden van de persoon, ook afhankelijk van
omgeving en attitude (voorbeeld: een rolstoel en een stadsbus, of leerproblemen op school). In de
ruime zin van het woord omvat de definitie van personen met beperkingen; allen die hindernissen
ondervinden in de samenleving.
Deze definitie is dus niet statisch, maar gebaseerd op dynamische indicatie. Het is daarmee ook een
tijdloze definitie die losstaat van sociaaleconomische aspecten en culturele opvattingen. Voor de
praktische uitvoering staat vast dat in ieder geval mensen met langdurige fysieke, mentale,
intellectuele of zintuiglijke problemen en beperkingen de doelgroep vormen, met daaraan vast een
verbreding naar kortdurende problemen en beperkingen enz. (zie ook p12-13 CRPD Handbook for
parliamentarians)
Artikel 1 van het CRPD luidt:
The purpose of the present Convention is to promote, protect and ensure the full and equal
enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities, and
to promote respect for their inherent dignity.
Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or
sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and
effective participation in society on an equal basis with others. (CRPD Article 1)
De omgeving heeft een aandeel in het bestaan van beperkingen, en kan daar zowel positief als
negatief invloed op uitoefenen. Dit is een significant gegeven.
Een beperking kan men in het algemeen volgens het CRPD dus het beste beschouwen als een soort
inclusie-probleem, waarbij het de samenleving (nog) niet is gelukt om alle mensen dezelfde
mogelijkheden te geven in de samenleving.
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De nadruk van het VN-Verdrag CRPD ligt bij de wederzijdsheid van de beperking (persoon in
combinatie met attitude en omgeving), en bij de impact, de levenskwaliteit en kansen.
In het VN verdrag inzake de rechten van personen met beperkingen verschuift de visie van een
medisch model gebaseerd op paternalisme naar een socialer model gebaseerd op respect voor
mensenrechten.
The drafters of this Convention were clear that disability should be seen as the result of the
interaction between a person and his/her environment, that disability is not something that
resides in the individual as the result of some impairment. This Convention recognizes that
disability is an evolving concept and that legislation may be adapted to reflect positive
changes within society.
(p4, CRPD Handbook for parliamentarians)
Het is dus zaak om niet de persoon in kwestie in een keurslijf of een hokje stoppen, maar de
samenleving zo in te richten dat iedereen mee kan doen.
Door de wettelijke maatregelen te laten aangrijpen op voorzieningen in de samenleving (inclusief
de zorg), worden de uitgangspunten en visie dus volledig omgedraaid ten opzichte van de
voorgaande stromingen. De omgeving dient “op maat” gemaakt te worden voor de cliënt.
Deze visie wordt op praktische wijze vertolkt in de term “Prima Remedia”. (het tegenovergestelde
van het Ultimum Remedium). Er is een transitiebeleid mogelijk.
The Convention identifies areas where adaptions have to be made so that persons with
disabilities can exercise their rights and areas where the protection of their rights must be
reinforced because those rights have been routinely violated.
(p5, CRPD Handbook for parliamentarians)
The eight general principles are:
 Respect for the inherent dignity, autonomy, including the freedom to make one’s own
decisions, and independence of persons,
 Non-discrimination,
 Full and effective participation and inclusion in society,
 Respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human
diversity and humanity,
 Equality of opportunity,
 Accessibility,
 Equality between men and women, and
 Respect for the evolving capacities of children with disabilities and for the right of
children with disabilities to preserve their identities.
(p15, CRPD Handbook for parliamentarians)
De kern van het VN verdrag CRPD wordt gevormd door artikel 12. Zelfbeschikking (Legal Capacity)
(dat is tevens artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens)
Zelfbeschikking betekent het recht om over je eigen leven te beschikken en te zijn zoals je wil zijn,
inclusief persoonlijke handelingsbevoegdheid en wilsbeschikking (dat is hetgeen ons allen uniek
maakt). Het CRPD geeft het recht op zelfbeschikking ook expliciet aan cliënten met een
psychiatrische achtergrond en/of een andere beperking. Immers, het recht om gelukkig te worden
op een persoonlijke manier kan je niemand ontnemen. (“De wereld is van iedereen”).
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Legal capacity and supported decision making
Imagine having your capacity to make decisions, sign contracts, vote, defend your rights in
court or choose medical treatments taken away simply because you have a disability. For
many persons with disabilities, this is a fact of life, and the consequences are grave. When
individuals lack the legal capacity to act, they are not only robbed of their right to an equal
recognition before the law, they are also robbed of their ability to defend and enjoy other
human rights. Guardians and tutors acting on behalf of persons with disabilities sometimes
fail to act in the interests of the individual they are representing; worse, they sometimes
abuse their positions of authority, violating the rights of others.
Article 12 of the Convention recognizes that persons with disabilities have legal capacity on
an equal basis with others. In other words, an individual cannot lose his/her legal capacity to
act simply because of a disability. (However, legal capacity can still be lost in situation that
apply to everyone, such as if someone is convicted of a crime).
The Convention recognizes that some persons with disabilities require assistance to exercise
this capacity, so States must do what they can to support those individuals and introduce
safeguards against abuse of that support. Support could take the form of one trusted person
or a network of people: it might be necessary occasionally or all the time.
With supported decision-making, the presumption is always in favour of the person with a
disability who will be affected by the decision. The individual is the decision maker; the
support person(s) explain(s) the issues when necessary, and interpret(s) the signs and
preferences of the individual. Even when an individual with a disability requires total support,
the support person(s) should enable the individual to exercise his/her legal capacity to the
greatest extent possible, according to the wishes of the individual. This distinguishes
supported decision making from substituted decision making, such as advance directives and
legal mentors/friends, where the guardian or tutor has court-authorized power to make
decisions on behalf of the individual without necessarily having to demonstrate that those
decisions are in the individual’s best interests or according to his/her wishes. These
mechanisms come into effect only when a person is authoritatively determined to be legally
incapable of exercising his/her legal capacity. Paragraph 4 of article 12 calls for safeguards to
be put in place to protect against abuse of these mechanisms.
Supported decision-making can take many forms. Those assisting a person may communicate
the individual’s intentions to others to help him/her understand the choices at hand. They
may help others to realize that a person with significant disabilities is also a person with a
history, interests and aims in life, and is someone capable of exercising his/her legal capacity.
While some good models of support networks exist, there is generally no clear policy
framework: guardianship laws and practice still dominate. It is sometimes difficult to
designate support networks, particularly when an individual cannot identify a trusted person
or people. In addition, people in institutional settings are often denied support, even when it’s
available. Establishing comprehensive support networks requires effort and financial
commitment, although existing models of guardianship can be equally costly. Supported
decision making should thus be seen as a redistribution of existing resources, not an
additional expense.
(p 89-91 CRPD Handbook for parliamentarians)
In 1991, the General Assembly adopted the “Principles for the protection of persons with
mental illness and the improvement of mental health care”, known as MI-principles. While
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innovative at the time, today the value of the MI-principles is disputed.
(P10 CRPD Handbook for parliamentarians)
Artikel 12 Zelfbeschikking beschrijft dus het recht om zelf keuzes te maken en zelf te handelen.
Zelfbeschikking strekt zich uit over alle aspecten van het leven. Gelijkwaardig betekent gelijkwaardig.
Soms kan het zo zijn dat een persoon vanwege een beperking moeite heeft met het maken van een
geïnformeerde keuze. Dan heeft die persoon recht op de ondersteuning die hij/zij nodig heeft om
zijn/haar zelfbeschikking uit te oefenen. Die ondersteuning is dan geen “Substitute Decision Making”
maar Supported Decision Making, waarbij de persoon wordt geholpen met bijv. informatie en
overzicht, zodat de persoon zelf een vrije geïnformeerde weloverwogen persoonlijke keuze kan
maken over aspecten van zijn/haar leven.
Supported Decision Making is feitelijk een hele natuurlijke begripvolle manier van bejegenen,
bijvoorbeeld helder spreken, kortere sessies, verduidelijkingen, hulpmiddelen gebruiken, zodat een
persoon goed kan overzien op welk gebied er een keuze van hem/haar verwacht wordt.
CRPD artikel 25.d benoemt het recht op vrije geïnformeerde keuze m.b.t. gezondheidszorg. Een
vrije keuze omvat ook het recht om zorg of bepaalde vormen van zorg te weigeren (dat is ook
zelfbeschikking).
Hiermee is dwangtoepassing onder de noemer zorg dus niet langer legitiem (Nederland heeft de
intentieverklaring voor ratificatie getekend, en is daarmee een inspanningsverplichting m.b.t. deze
nieuwe VN-normen aangegaan).
Dwangtoepassing is “Substitute Decision Making” en is onder andere in strijd met het recht op
zelfbeschikking en keuzevrijheid en het beginsel van non-discriminatie.
Burgers zijn burgers, en iedereen heeft recht op een gelijke behandeling voor de wet.
Schade is schade, ongeacht door wie dat wordt veroorzaakt. Daarvoor bestaat het strafrecht.
Zorg is zorg, en zorg is iets anders dan straf en ordehandhaving. Zorg draait om compassie en draagt
bij aan welzijn en geluk, terwijl “straf” een negatieve prikkel is om iemand “af te schrikken” en een
soort vergelding te realiseren.
Wanneer mensen door psychosociale problemen vastlopen in de interactie met de omgeving,
willen wij deze mensen niet straffen, maar juist menswaardige hulp bieden om verder te komen in
het “meedoen in de samenleving”. Hiervoor is draagkracht en expertise in de directe omgeving
nodig. Hieruit volgt dat het ondersteunen van de omgeving en mogelijk maken van tolerantie ten
opzichte van “anders-denkenden” een belangrijke kerntaak is van geestelijke gezondheidszorg.
Het nieuwe beginsel is dat elke persoon zijn/haar eigen wensen heeft in het leven, en het recht heeft
om zijn/haar eigen leven te leiden en eigen keuzes te maken, inclusief het recht om de regie te
voeren m.b.t. zorg (zelfbeschikking).
Termen als “wilsonbekwaamheid” en “niet tot redelijke waardering ter zake in staat zijn” behoren
nu definitief tot het verleden. Ieder mens is het waard om een gelukkig leven op te bouwen volgens
zijn eigen voorkeuren en overtuiging. Het is zaak om de persoon goed te informeren over alle
aspecten en consequenties, zodat de persoon weloverwogen geïnformeerde keuzes kán maken, in
zijn eigen taal en tempo. Soms moet men niet teveel ineens willen, maar kleinere stapjes nemen en
de realiteit van de persoon in kwestie serieus nemen. Dat is Supported Decision Making.
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Vertolking van de VN-uitgangspunten naar de GGZ
Een “psychische stoornis” is eigenlijk een interactieprobleem, waarbij het gedrag van een persoon
het begrip en/of de draagkracht van de omgeving overschrijdt en/of andersom. Een crisissituatie kan
men zien als een tijdelijke (grote) hindernis in de interactie.
De roep om dwang ontstaat wanneer de dialoog niet meer lukt.
Wanneer men ervan uitgaat dat een psychisch (psychosociaal) probleem het resultaat is van een
scheefgelopen interactie in de samenleving, kan men stellen dat behalve het karakter en de
persoonlijke eigenschappen van een persoon, ook de omgeving een belangrijk onderdeel is van
zowel het probleem als de oplossing. Zo spelen er doorgaans allerlei omgevingsfactoren een rol bij
het ontwikkelen van psychische problemen en escalaties, zoals bijvoorbeeld een gebrek aan sociaalmaatschappelijke kansen, machtsmisbruik of traumatische ervaringen. De hoofdoorzaak van
(gedwongen) opname is bovendien ook altijd afhankelijk van de draagkracht van de omgeving. En
door de juiste communicatie en bejegening, kan iemand werkelijk geholpen worden.
Men kan dit interactie-/communicatieprobleem (c.q. een psychiatrische crisis) dus beschouwen als
een soort samenlevingsprobleem of “taalbarrière”, die inclusie in de weg staat. Er ontstaat immers
een roep om dwang wanneer de dialoog niet meer lukt. En ook is het vaak een kwestie van
communicatie om in contact te blijven en dwang te voorkomen (zie ook diverse resultaten en
richtlijnen van de projecten Dwang en Drang).
Het is dus zaak om de juiste taal te vinden die bij de persoon past.
NB. dit is ook de missie van High Care en Intensieve Zorg in de GGZ, en tevens een goed voorbeeld
van Support en Supported Decision Making zoals bedoeld in het VN-verdrag CRPD. Eigenlijk zijn we
in Nederland dus al bezig met de implementatie van dit VN-verdrag CRPD.
Het opheffen van het “taalprobleem” oftewel de psychosociale en sociaal-maatschappelijke barrières
die inclusie en participatie in de weg staan, is een van de kerntaken van de GGZ. GGZ-problematiek
valt daarmee dus volledig binnen de dynamische definitie van “beperking” uit het CRPD.
In het verleden lag de focus van de psychiatrie altijd op het veranderen van de persoon in kwestie.
In het VN verdrag inzake de rechten van personen met beperkingen verschuift de visie van een
medisch model gebaseerd op paternalisme naar een socialer model gebaseerd op respect voor
mensenrechten.
Het VN-verdrag CRPD beoogt een cultuuromslag die zeer goed aansluit bij de uitgangspunten van de
Projecten Dwang en Drang en de ontwikkeling van High Care (intensieve zorg in de GGZ).
Gedwongen behandeling is geen zorg, maar een schending van de mensenrechten, en er is behoefte
aan het ontwikkelen van nieuwe specialismes op het vlak van het hanteren van crisissituaties.
Het is zaak om niet de persoon in een keurslijf of een hokje te stoppen, maar de samenleving zo in te
richten dat iedereen mee kan doen (inclusie).
De overheid investeert in projecten voor het terugdringen van dwangtoepassingen, en in de
ontwikkeling van High care / Intensieve Zorg in de GGZ.
Echter, in de cultuuromslag aangaande het wettelijke kader, zoals het wetsvoorstel Verplichte GGZ,
wordt blijkbaar niet vanuit dezelfde “cultuuromslag-visie” geïnvesteerd.
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Het wetsvoorstel Verplichte GGZ heeft feitelijk als doel om de wettelijke instructies te geven om
(psychiatrische) crisissituaties af te handelen volgens een protocol waarmee kwaliteit gewaarborgd
zou moeten worden. Het gaat daarbij eigenlijk over zorg, echter de inhoud van de tekst gaat vrijwel
enkel over beheersing.
Het wetsvoorstel Verplichte GGZ benoemt enkele veranderde opvattingen en “voortschrijdende
inzichten”, maar met het wetsvoorstel Verplichte GGZ wordt enkel de stap van zwart-wit naar grijs
gezet. De voormalige zwart-witte grens uit de wet BOPZ wordt omgevormd naar een gebied met
verschillende grijstinten, genaamd “stepped care”. Dit grijze gebied dit is echter uitgewerkt en
ingevuld als “stepped control”
Het echte doel is echter om heilzame zorg te verlenen.
De MI-principles (gebaseerd op substitute decision making) worden vervangen door de
uitgangspunten van het VN-verdrag CRPD, waarbij zelfbeschikking en Supported Decision Making de
nieuwe kernthema’s vormen.
Dwangtoepassing op grond van psychiatrische/psychosociale problemen is niet meer legaal.
Het strafrecht geldt voor iedereen, inclusief het recht op “redelijke accommodatie”, ofwel
redelijkheid in het oordeel van de strafmaat, met begrip voor omstandigheden en
toekomstkansen.
(zie voor meer juridische informatie Manifest 4 Tijd voor een transitiebeleid voor sociale innovatie
van de GGZ, strijdigheid tussen conceptwetsvoorstel Verplichte GGZ en het VN-verdrag CRPD).
Psychosociale problemen worden geïnterpreteerd als een gedeeld probleem in de interactie,
waardoor inclusie en participatie wordt bemoeilijkt.
Bij een crisissituatie heeft de omgeving een belangrijke (gelijkwaardige) rol in het hele proces, bij
de oorzaak, het verloop en de oplossing. (Elke reactie heeft een oorzaak, niets staat los van de
context)
In plaats van een verplichting tot een onwenselijk ultimum remedium (dwang), zou er een
aanbodsverplichting mbt wenselijke interventies (Prima Remedia) opgesteld moeten worden om
van zorg te kunnen spreken. Er is een transitie mogelijk.
Meer over Prima Remedia volgt in thema 2 Middelen en Maatregelen.
Uitgebreide feedback van Stichting Mind Rights m.b.t. het eerste deel van het wetsvoorstel (thema 1)
is te lezen in Manifest 1 gelijkheid, zelfbeschikking en wet psychische zorg, 22 april 2008, door Jolijn
Santegoeds. (te vinden in de lijst op http://www.mindrights.nl/docu_en_info.htm )
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Thema 2 – Middelen en maatregelen
In dit hoofdstuk zullen de Machtigingen, Middelen en Maatregelen en Bandbreedte van (gedwongen)
interventies worden beschouwd, corresponderend met de inhoud de volgende hoofdstukken uit het
wetsvoorstel Verplichte Zorg:
( Hoofdstuk 4 Zelfbindingsverklaring )
Hoofdstuk 6 Zorgmachtiging
Hoofdstuk 7 Crisismaatregel
Hoofdstuk 8 Rechten en Plichten bij de tenuitvoerlegging en uitvoering van de
zorgmachtiging en de crisismaatregel
Hoofdstuk 14 Handhaving
In dit thema wordt beschouwd met welke Dwangtoepassingen, zoals Machtigingen, Middelen en
Maatregelen enz. de verschillende stromingen de uitvoering van de desbetreffende visie vormgeven.
De term Machtiging wordt gebruikt om inperking van de persoonlijke vrijheid aan te duiden in
juridische termen. Het geeft een status van uitzondering op volledige vrijheid en zelfbeschikking.
Bij de uitvoering van een machtiging kunnen verschillende concrete Middelen en Maatregelen
worden toegepast.

2. A: Actuele wetsvoorstel Verplichte GGZ
De zelfbindingsverklaring (Artikel 4) uit Hoofdstuk 4 van het wetsvoorstel Verplichte GGZ houdt
eigenlijk in “dwang op eigen verzoek” en is daarmee van een wezenlijk andere orde dan de overige
machtigingen en maatregelen.
“Kort gezegd maakt de zelfbinding het mogelijk voor een persoon met een psychische stoornis om in
een goede periode te bepalen wat er in een slechte periode met hem moet gebeuren”. (zie pagina
59 Memorie van toelichting). Via de zelfbindingsverklaring kan iemand dus aanspraak maken op
bepaalde dwangtoepassingen in bepaalde vooraf afgesproken situaties.
Artikel 4.1.2. vermeldt het volgende: Betrokkene en de zorgverantwoordelijk stellen een
zelfbindingsverklaring op waarin wordt beschreven:
a. Onder welke omstandigheden verplichte zorg aan betrokkene moet worden verleend om een
aanzienlijk risico op ernstige schade voor hemzelf of een ander te voorkomen.
b. De zorg en de verplichte zorg die onder die omstandigheden aan betrokkene kan worden
verleend en de maximale duur van de verplichte zorg
c. De omstandigheden waaronder de verplichte zorg wordt beëindigd.
d. De geldigheidsduur van de zelfbindingsverklaring
Hierbij geldt dat de betrokkene “tot een redelijke waardering van zijn belangen in staat is ter zake
van zorg in verband met zijn psychische stoornis” en dat dient tevens door een onafhankelijke
deskundige bevestigd te worden.
Op zich is er niets op tegen als iemand er zelf voor kiest om op bepaalde momenten of zelfs
langduriger of voorwaardelijk begrenst te worden. Iedereen heeft het recht op zijn eigen keuzes
(zelfbeschikking). Binnen de VN-visie is zelfbinding wellicht de enige acceptabele vorm van dwang in
de zorg.
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Echter, persoonlijk stel ik mij altijd de vraag of “dwang op eigen verzoek” geen soort van
“armoedebod” is, omdat het zorgaanbod vaak zo beperkt is, en vaak niet passend bij de behoeften
van de cliënt, en iemand van oudsher wellicht geleerd heeft om zichzelf via repressieve maatregelen
staande te houden, en dat iemand zelf ook geen vertrouwen meer heeft in dialoog..

De overige maatregelen en machtigingen in het wetsvoorstel Verplichte GGZ omvatten wel allemaal
de toepassing van “onvrijwillige dwang”.
In het wetsvoorstel Verplichte GGZ wordt gesproken van Stepped Care; dit is een stapsgewijze en
persoonsgerichte benadering, gericht op het samenstellen van een pakket met dwangmogelijkheden
die aansluiten bij de “behoeften” van de persoon in kwestie.
Echter de teksten gaan over Verplichte Zorg en zeer onprettige dwangtoepassingen, dus eigenlijk is
de term Stepped Control gezien de inhoud van de maatregelen meer van toepassing. Het gaat
namelijk over het ontnemen van vrijheden en zelfbeschikking.
Op pagina 12-13 van de Memorie van Toelichting staat beschreven dat het wetsvoorstel voorziet in
een drietrapsmodel, namelijk:
1. Allereerst zijn in de zorgmachtiging de vormen van verplichte zorg aangegeven waar tijdens
de reguliere behandeling door de zorgverantwoordelijke gebruik van mag worden gemaakt.
2. In de tweede plaats kan in de zorgmachtiging naast de reguliere zorg, ook worden
opgenomen welke zorg in crisissituaties mag worden toegepast. Bij veel personen kan vooraf
een dergelijk onderscheid tussen gebruikelijke zorg en zorg in crisissituaties goed worden
gemaakt. De zorgmachtiging schept per situatie duidelijkheid over de vormen van verplichte
zorg die door de rechter zijn toegestaan.
3. De derde trap in het model bestaat uit een voorziening in hoofdstuk 8 voor de gevallen
waarin de reguliere zorg en zorg in crisissituaties niet toereikend zijn om een onvoorziene
crisis het hoofd te bieden (artikel 8.9).
De derde trap maakt elke vorm van rechtsbescherming van cliënten eigenlijk weer ongedaan. Er is
immers nog steeds “alles” mogelijk onder het kopje “onvoorzien”.

De Zorgmachtiging (Artikel 6) lijkt in beginsel op de Rechterlijke Machtiging zoals we die kennen uit
de wet BOPZ, met als belangrijk inhoudelijk verschil dat de zorgmachtiging niet uitgaat van “alles of
niks”, maar dat men via de zorgmachtiging beoogt de bandbreedte van interventies vooraf vast te
leggen die toegestaan zijn in reguliere (gedwongen) behandelingen, en voor het afwenden van
crisissituaties.
Een zorgmaatregel wordt afgegeven op basis van een advies van de multidisciplinaire Commissie
Verplichte Zorg en een toets van de rechter (zie ook Thema 3 Commissie en Procedure)
Artikel 6.3.1 De rechter kan een zorgmachtiging verlenen, indien naar zijn oordeel:
a. Met voldoende zekerheid een psychische stoornis is vastgesteld,
b. Aan de criteria voor verplichte zorg is voldaan, en
c. Met de in het zorgplan opgenomen zorg het aanzienlijke risico op ernstige schade kan
worden weggenomen.
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Artikel 6.3.3 De zorgmachtiging vermeldt in ieder geval:
a. De zorg die noodzakelijk is om het aanzienlijke risico op ernstige schade weg te nemen,
b. De voorwaarden die noodzakelijk zijn om deelname van betrokkene aan het maatschappelijk
leven te bevorderen
c. De wijze waarop rekening wordt gehouden met de voorkeuren van betrokkene, zoals
vastgelegd op de zorgkaart* of in de zelfbindingsverklaring.
d. De minimale en maximale duur van de afzonderlijke vormen van zorg
e. De wijze waarop de zorgaanbieder en de geneesheer-directeur de kwaliteit van de verplichte
zorg bewaken,
f. De evaluatiemomenten waarop de geneesheer-directeur en de zorgverantwoordelijke de
subsidiariteit, proportionaliteit, effectiviteit en veiligheid van de zorg en de verplichte zorg
beoordelen,
g. De zorgaanbieder, de geneesheer-directeur en de zorgverantwoordelijke die worden belast
met de uitvoering van de zorgmachtiging,
h. De mogelijkheid tot het verlenen van advies en bijstand door een
patiëntenvertrouwenspersoon.
* De zorgkaart wordt beschreven in artikel 5.7:
1. De zorgverantwoordelijke stelt samen met betrokkene en zijn vertegenwoordiger een zorgkaart
op. De zorgkaart vermeldt de voorkeuren van de betrokkene.
2. De patiëntenvertrouwenspersoon verleent op verzoek van de betrokkene advies en bijstand bij het
opstellen van de zorgkaart.
In artikel 6.4 wordt beschreven dat een zorgmachtiging afhankelijk van het doel kan variëren van 6
weken tot 2 jaar.
In de tekst hanteert men consequent de term “zorg”, terwijl dit in principe niet juist is.
Het uitgangspunt is dat dwang een ultimum remedium is, iets dat men wil vermijden, omdat men
erkent dat het geen therapeutische interventie is waar de cliënt werkelijk bij gebaat is, maar een
noodmaatregel voor wanneer er geen andere mogelijkheden meer zijn.
De huidige tekst is misleidend vanwege verkeerde en verhullende terminologie. Dwang is geen
zorg, en het is belangrijk om de terminologie zuiver te houden, zodat duidelijk is waarover het hier
gaat. De huidige tekst is bijna niet meer zuiver te interpreteren.
Bij artikel 6.3.3.f wordt plotseling wel een onderscheid aangebracht tussen zorg en verplichte zorg
(NB dit slaat terug op de inhoud van de zorgmachtiging).
Ook punt 6.3.3.b (randvoorwaarden) wekt de indruk dat de zorgmachtiging ook niet-onvrijwillige
zorg en algemene hersteldoelen kan bevatten, en dat iemand dus onder zorgmachtiging kan blijven
staan totdat die doelen allemaal behaald zijn. De zorgmachtiging is dus als het ware grenzeloos.
Ook wordt de zorgmachtiging voor een bepaalde duur afgegeven, waarbij opgemerkt moet worden
dat hierbij dus toestemming voor vrijheidsberoving in de toekomst wordt gegeven (anders dan
wettelijke overtredingen), wat men “vóóraf toetst om ‘kwaliteit’ te garanderen”.
Dit is erg vreemd, en oneerlijk en getuigt letterlijk van voor-oordelen.
De zorgmachtiging sluit cliënten uit van de reguliere rechten zoals die voor algemene burger gelden
(zelfbeschikking, vrijheid, zorgkeuze enz.), en dat enkel omdat er sprake is van een “psychische
stoornis”, wat feitelijk een persoonlijk kenmerk, en een deel van iemands identiteit is. Ook dit is een
duidelijk symptoom van discriminatie.
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De term “stoornis” doet bovendien totaal geen recht aan de persoonlijke problematiek en de
hindernissen in de interactie op de diverse levensgebieden waar cliënten mee worstelen , en ook
hiermee wordt een totaal verkeerd beeld opgeworpen van de situatie. De tekst uit het wetsvoorstel
roept ook op dit vlak niet de juiste denkkaders op.
Behalve het fundamentele onrecht dat via dit voorstel zijn weg zoekt, is er ook sprake van een zeer
omslachtig en afstandelijk systeem, waarbij tal van mensen betrokken worden die de persoon in
kwestie niet persoonlijk kennen (rechter, zorgaanbieder, geneesheer-directeur,
zorgverantwoordelijke, patiëntenvertrouwenspersoon, vertegenwoordiger…) en dezen kunnen dus
ook moeilijk inschatten of de geboden ‘zorg’ werkelijk past bij de persoon en of men kan spreken
van kwaliteit. Meer over de procedure inzake besluitvorming volgt in Thema 3.

De Crisismaatregel (artikel 7) is volgens het wetsvoorstel bedoeld voor situaties waarin de procedure
voor het aanvragen van een zorgmachtiging niet kan worden afgewacht en men onmiddellijk wil
ingrijpen. Een crisismaatregel kan maximaal 3 dagen duren.
Artikel 7.3 De burgemeester kan op verzoek of ambtshalve een crisismaatregel nemen, indien:
a. er sprake is van een onmiddellijk dreigend aanzienlijk risico op ernstige schade;
b. er een ernstig vermoeden bestaat dat een psychische stoornis van een persoon dit risico
veroorzaakt;
c. de crisissituatie dermate ernstig is dat de procedure voor een zorgmachtiging niet kan
worden afgewacht; en
d. betrokkene of de vertegenwoordiger zich verzet tegen zorg op basis van vrijwilligheid.
De crisismaatregel komt in principe overeen met de IBS-maatregel uit de wet BOPZ, waarbij wettelijk
op grond van een “ernstig vermoeden” op het bestaan van een psychiatrische stoornis en een
inschatting van een “onmiddellijk dreigend aanzienlijk risico” iemand van zijn vrijheid beroofd kan
worden.
Deze criteria zijn subjectief en in beginsel is het niet legitiem om iemand preventief van vrijheid te
beroven bij het vermoeden van een psychische stoornis waarbij er een kans is op een vorm van
schade.
Is een leven zonder risico’s en kans op schade überhaupt mogelijk?
Een incident of crisissituatie is vaak een resultaat van de levensloop van de persoon, waarbij er
allerlei oorzaken kunnen zijn die door een samenloop van omstandigheden tot een crisis leiden. Elke
situatie is weer anders.
Door alle risico’s dicht te timmeren, worden doorgaans ook alle kansen dichtgetimmerd.
Cliënten in de GGZ verdienen echter allemaal een tweede, derde,.., honderdste kans. Leerprocessen
en psychische problemen worden vaak gekenmerkt door vallen en opstaan. Als iemand eenmaal
“gevallen” is, is het zaak om iemand te helpen op te staan, en niet om iemand op de grond te houden
uit veiligheidsoverwegingen. Het lijkt wel alsof men ervan uitgaat “dat het toch niet beter zal worden
en dialoog onmogelijk is”.
Er is hoop voor iedereen. Iedereen kan zich ontwikkelen en nieuwe dingen leren.
Het is belangrijk om mensen de kans te geven om hun eigen les te leren en met kwetsbaarheden om
te gaan, hetzij met vallen en opstaan, en/of met begeleiding... Het vinden van je eigen weg in het
leven geeft kracht en voldoening. Dat gevoel van levensplezier is welzijn en daar gaat het om in de
zorg. “De GGZ zou deuren moeten openen in plaats van ze te sluiten”
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In artikel 7.4. Tijdelijk verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel staat:
1. Voorafgaand aan de beslissing over een crisismaatregel kan gedurende korte tijd verplichte
zorg aan een persoon worden verleend, indien redelijkerwijs mag worden verondersteld dat
een crisismaatregel zal worden genomen.
2. De kortdurende verplichte zorg voorafgaand aan de beslissing over een crisismaatregel kan
alleen als uiterste middel worden verleend indien dit noodzakelijk is in verband met de
voorbereiding van de crisismaatregel en uitsluitend gedurende de periode die benodigd is
om de procedure voor de crisismaatregel af te ronden.
3. De kortdurende verplichte zorg voorafgaand aan de beslissing over een crisismaatregel kan in
uitzonderlijke gevallen voor de duur van ten hoogste twaalf uren worden verleend.
4. Teneinde te laten onderzoeken of een crisismaatregel moet worden genomen en in
afwachting van de beslissing op het verzoek voor een crisismaatregel kan een beslissing
worden genomen om betrokkene:
a. tijdelijk in zijn bewegingsvrijheid te beperken;
b. tijdelijk zijn vrijheid te benemen;
c. onverwijld over te brengen of over te laten brengen naar een plaats die geschikt is
voor tijdelijk verblijf.
5. De bevoegdheid, bedoeld in het vierde lid, komt uitsluitend toe aan:
a. de ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitoefening van de politietaak;
b. degene die is belast met de uitvoering van het ambulancevervoer, bedoeld in artikel
1 van de Wet ambulancevervoer;
c. de zorgaanbieder, de geneesheer-directeur en de zorgverantwoordelijke die zorg
verlenen op basis van vrijwilligheid;
d. personen behorende bij door Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
aangewezen categorieën van deskundigen.
6. Het onderbrengen van betrokkene bij de politie of de Koninklijke marechaussee vindt slechts
plaats zolang er redelijkerwijs geen andere geschikte plaats beschikbaar is.
Artikel 7.4.1 stelt dat “verplichte zorg” (kortdurend) kan worden verleend voorafgaand aan de
beslissing over een crisismaatregel’. Betekent dit dat het volledige assortiment aan (verplichte)
“zorg” zoals omschreven in artikel 3.2 (zie Thema 1) al kan worden ingezet nog vóórdat er een
crisismaatregel is afgegeven? Dat is erg ruim en niet-specifiek: “een vorm van bejegening”, “een
vorm van beveiliging”, “toediening van medicatie (zonder instemming)”, “een medische handeling
(zonder instemming)” enz.
De opsomming onder 7.4.4 is een aanvulling op de eerder vermeldde mogelijkheden voor
(kortdurende) “verplichte zorg” (art 3.2), en omvat vrijheidsbeperkingen uitvoerbaar door politie,
ambulance, zorgaanbieders of andere door VWS aangewezen deskundigen. Dit is feitelijk het
“ophouden en vasthouden” van iemand gedurende de aanvraag van een crisismaatregel (max 12
uur). NB. Dit is dus een (preventief) voorarrest op grond van “verdacht worden van een stoornis,
waarbij men vermoedt dat er schade kan ontstaan” (en ook de crisismaatregel niet kan worden
afgewacht) Dit voorarrest geschiedt dus niet op basis van handhaving van het universeel strafrecht
met gelijke rechten voor iedereen ongeacht persoonlijkheid, maar juist vanwege de persoonlijke
eigenschappen van de desbetreffende persoon (nl. de aanwezigheid van psychische problemen)
worden er meer, langer en uitgebreidere vrijheidsbeperkingen toegestaan. Ook dit is een duidelijk
symptoom van discriminatie ten aanzien van mensen met psychische problemen.
Tenslotte een kritische vraag: Hoeveel vrijwillige zorg is er geprobeerd voordat men een
crisismaatregel aanvraagt? En hoeveel is er geprobeerd wanneer men nog vóór het eerste
onderzoek inzake een crisismaatregel al dwang toepast?
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Artikel 8 van het wetsvoorstel Verplichte GGZ gaat over de rechten en plichten bij de
tenuitvoerlegging en uitvoering van de zorgmachtiging en de crisismaatregel. Hierin staan de
concrete toepassingen van dwang en vrijheidsbeperking beschreven (wat onder de BOPZ Middelen
en Maatregelen werd genoemd). Dit wordt ook wel de bandbreedte van interventies genoemd.
In artikel 8 staan beschreven:
Paragraaf 1 Tenuitvoerlegging van zorgmachtiging en crisismaatregel,
Paragraaf 2 Uitvoering van zorgmachtiging en crisismaatregel,
Paragraaf 3 Tijdelijke verplichte zorg in onvoorziene situaties,
Paragraaf 4 Huisregels,
Paragraaf 5 Informatieverplichtingen
Paragraaf 6 Overplaatsing, tijdelijke onderbreking en beëindiging

Artikel 8.1 (paragraaf 1 Tenuitvoerlegging) stelt:
1. De commissie is belast met de tenuitvoerlegging van de zorgmachtiging. De
tenuitvoerlegging geschiedt onverwijld, doch uiterlijk binnen twee weken na afgifte.
2. De burgemeester is belast met de tenuitvoerlegging van de crisismaatregel. De
tenuitvoerlegging geschiedt binnen 24 uur na afgifte.
3. Zo nodig kan bij de tenuitvoerlegging van de zorgmachtiging onderscheidenlijk de
crisismaatregel de hulp worden ingeroepen van
a. zorgverleners met kennis van en ervaring met het verlenen van zorg en verplichte
zorg;
b. ambtenaren van politie.
Artikel 8.2
1. De personen, bedoeld in artikel, 8:1, derde lid, kunnen, uitsluitend voor zover dat
redelijkerwijs nodig is voor de tenuitvoerlegging van de zorgmachtiging of de crisismaatregel:
a. elke plaats betreden waar de betrokkene zich bevindt;
b. voorwerpen ontnemen die een gevaar voor de veiligheid van betrokkene of voor
anderen kunnen opleveren en hem daartoe aan de kleding of het lichaam
onderzoeken.
2. De ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 8:1, derde lid, onderdeel b, kunnen, uitsluitend
voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor de tenuitvoerlegging van de zorgmachtiging of de
crisismaatregel de woning van betrokkene zonder zijn toestemming binnentreden.
3. De ontnomen voorwerpen worden voor betrokkene bewaard, voor zover dit niet in strijd is
met enig wettelijk voorschrift.

De aanvulling onder 8.1.3 “met kennis van en ervaring met het verlenen van zorg en verplichte zorg”
is een vreemde poging om kwaliteitseisen aan te brengen m.b.t. zorgverleners (en dit doet men dan
weer niet m.b.t. politieambtenaren).
8.2.1 stelt dat de zorgverleners en/of politieambtenaren “elke plaats kunnen betreden waar
betrokken zich bevindt, .. en aan lichaam of kleding onderzoeken” (dit noemt men “zorg”, maar is
echter controle).
In 8.2.2 staat echter dat “de woning van betrokkene zonder toestemming kan worden binnen
getreden door politieambtenaren” (niet door zorgverleners, die op grond van artikel 8.2.1 echter
toch weer wel “elke plaats” mogen betreden als de cliënt zich daar bevindt).
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Het gaat hier over gedwongen onderzoek aan lichaam en kleding en woning, op grond van
persoonskenmerken (onbegrepen psychische nood) waarbij men het risico op “schade” wil beperken
door iemand zogenaamd “in bescherming te nemen”.

Maar wat is er erger dan zonder strafblad als een crimineel behandeld te
worden, (en een wetgever die dat toelaat en mee organiseert).
Wat is er erger dan de zeggenschap te verliezen over je eigen leven, je eigen lichaam en woning, je
bewegingsvrijheid, je vrijheid om te gaan en staan waar je wil, te doen wat je wil, je keuzes, je
identiteit... en daarbij ook nog onderworpen te worden aan ongewenste handelingen, indringende
handelingen zoals dwangmedicatie, ontneming van bewegingsvrijheid en het ondermijnen van geluk
en welzijn.. en die handelingen zijn ook nog eens gericht op het veranderen van je karakter, je
beleving, je “ziekte-inzicht”.. Dit is het ergste dat een mens kan overkomen.
De dwangmaatregelen in de GGZ gaan veel verder dan detentie bij politie en justitie, en zijn
gebaseerd op het feit “dat de cliënt nou eenmaal zo is, zoals hij is”. Op grond van een oordeel (van
een ander) over bepaalde persoonlijke eigenschappen, verliest de persoon in kwestie zonder
strafblad al zijn/haar rechten, en wordt er over zijn/haar persoonlijke grenzen heengegaan. (Het
negeren van “nee” is inherent aan dwang). Dit heeft niets met zorg te maken, maar is juist het
tegendeel: het is een soort verkrachting.

Artikel 8.3 (Paragraaf 2 Uitvoering)
1. De verplichte zorg wordt in beginsel toegepast op basis van een richtlijn.
2. De richtlijn is gericht op:
a. het voorkomen van verplichte zorg;
b. keuze voor de minst bezwarende vorm van verplichte zorg;
c. het beperken van de duur van de verplichte zorg;
d. de veiligheid van betrokkene;
e. het voorkomen van nadelige effecten op lange termijn voor betrokkene.
3. De richtlijn vermeldt in ieder geval:
a. de vormen van verplichte zorg;
b. de alternatieven voor de verplichte zorg;
c. de evaluatiemomenten waarop de subsidiariteit, proportionaliteit, effectiviteit en
veiligheid voor betrokkene van de verplichte zorg wordt getoetst;
d. de wijze van intern toezicht;
e. de aanvullende zorgvuldigheidseisen bij kinderen en jeugdigen;
f. de aanvullende zorgvuldigheidseisen bij tijdelijke verplichte zorg in onvoorziene
situaties;
g. de opleiding en ervaring van de personen die de verplichte zorg verlenen;
h. de minimale personele bezetting voor verantwoorde uitvoering van de verplichte
zorg.
4. De richtlijn vermeldt zonodig de bouwkundige eisen voor de accommodatie waar de
verplichte zorg wordt verleend.
Artikel 8:4
1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen de vormen van verplichte zorg
worden bepaald, die uitsluitend op basis van een richtlijn kunnen worden verleend.
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2. Indien geen richtlijn tot stand komt of het kwaliteitsniveau van de richtlijn daartoe
noodzaakt, kan Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op advies van de
inspectie een richtlijn met minimumnormen vaststellen.
3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld ten
aanzien van de kwaliteit van de verplichte zorg, de veiligheid binnen de accommodatie en de
bouwkundige eisen ten aanzien van de accommodatie waar verplichte zorg wordt verleend.
Artikel 8.3.1 stelt dat de verplichte zorg “in beginsel” toegepast wordt op basis van een “richtlijn”.
Dus met andere woorden: “in principe op basis van aanwijzingen hoe men te werk moet gaan (een
lijn die de richting aangeeft)”, maar dat is technisch gezien dus niet absoluut of concreet, er staat dat
“het kán”, en een richtlijn is geen wet, dus dat biedt geen werkelijke rechtsbescherming voor de
cliënt.
De kwaliteit van individuele zorg op maat kan enkel per situatie beschouwd worden.
De Richtlijnen en Algemene Maatregelen van Bestuur zijn algemeen en op afstand, en hierbij wordt
wederom uitgegaan van “het scheppen van hokjes waar de mensen en leefsituaties vervolgens in
gecategoriseerd worden” in plaats van diversiteit, persoonlijk welzijn en zorg op maat.
Het hele wetsvoorstel is “top-down” (vanuit het huidige aanbod) georiënteerd en is gebaseerd op het
ingrijpen in het leven van “mensen die zich verzetten tegen noodzakelijke ‘zorg’ ". Maar dwang is
geen therapeutische interventie en ís dus geen zorg.
Bovendien beschouwt men het verzet tegen de interventies en het aanwezige aanbod van
dwangtoepassingen via Machtigingen, Middelen en Maatregelen blijkbaar als vaststaande feiten en
gegevens die onvermijdelijk aan elkaar verbonden zijn (als behandel-combinatie; “one size fits all”).
Maar dwang is geen “behandeling” en het is bekend dat dwang wél vermeden kan worden, mits de
cliënt de juiste zorg op maat krijgt.
Dát is zorg en kwaliteit. (echter juist daarvoor ontbreken vaak de middelen in de praktijk).
Er is een transitie mogelijk (zie C:CRPD)

Artikel 8.9 (paragraaf 3 Tijdelijke verplichte zorg in onvoorziene situaties)
De zorgverantwoordelijke kan, indien betrokkene of zijn vertegenwoordiger zich daartegen verzet,
niet beslissen tot het verlenen van verplichte zorg waar de zorgmachtiging of de crisismaatregel niet
in voorziet, tenzij dit tijdelijk ter afwending van een noodsituatie noodzakelijk is, gelet op:
a. een aanzienlijk risico op ernstige schade voor betrokkene of anderen;
b. de veiligheid binnen de accommodatie of andere locatie waar de zorg of verplichte
zorg wordt verleend;
c. de bescherming van rechten en vrijheden van anderen;
d. de voorkoming van strafbare feiten.
En in artikel 8:12
1. De zorgverantwoordelijke kan bij het gegronde vermoeden van aanwezigheid van
voorwerpen die betrokkene niet in zijn bezit mag hebben of die een aanzienlijk risico op
ernstige schade veroorzaken, ter voorkoming van een noodsituatie, een beslissing nemen
tot:
a. onderzoek aan kleding of lichaam van betrokkene;
b. onderzoek van de woonruimte binnen de accommodatie van betrokkene;
c. onderzoek van poststukken afkomstig van of bestemd voor betrokkene die in een
accommodatie verblijft, maar alleen in aanwezigheid van betrokkene.
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2. De ontnomen voorwerpen worden voor betrokkene bewaard, voor zover dit niet in strijd is
met enig wettelijk voorschrift.
3. De zorgverantwoordelijke stelt de beslissing op schrift en voorziet de beslissing van een
schriftelijke motivering.
4. De geneesheer-directeur geeft betrokkene, zijn vertegenwoordiger, de
patiëntcontactpersoon, de advocaat en de commissie een afschrift van de beslissing en stelt
hen schriftelijk in kennis van de klachtwaardigheid van de beslissing en de mogelijkheid van
advies en bijstand door de patiëntenvertrouwenspersoon.
De opsomming onder paragraaf 3 “tijdelijke verplichte zorg in onvoorziene situaties” treft zowel de
personen met een crisismaatregel als diegenen met een zorgmachtiging. In artikel 8.9 wordt gesteld
dat men in een ‘noodsituatie’ ook handelingen kan inzetten die buiten de afgesproken bandbreedte
van gedwongen zorg-interventies in de zorgmachtiging of crisismaatregel staan. Dit doet men als het
ware “naar eigen inzicht, vermoedens en inschattingen van risico’s”.
Hiermee verandert er dus uiteindelijk niets ten opzichte van de BOPZ: uiteindelijk is alle dwang nog
steeds mogelijk, afhankelijk van hoe men de situatie interpreteert en inschat (zoals de wet BOPZ
formuleert: “naar het oordeel van de behandelaar”).
Er komen alleen een hoop procedures bij die de schijn wekken dat er “zorgvuldiger” gewerkt
wordt, maar in de praktijk worden de mogelijkheden en het arsenaal aan gedwongen maatregelen
verruimd.
De termen noodsituatie, crisissituatie enz. zijn niet gedefinieerd. Daarmee ontbreken dus een
probleemstelling, situatieschets en concrete randvoorwaarden voor toepassing van het
wetsvoorstel, waardoor het onduidelijk is wanneer men bovenstaande maatregelen legitimeert.
Artikel 8.12. gaat over bezit van “voorwerpen die betrokkene niet in zijn bezit mag hebben en/of
waarvan men vermoedt dat die een aanzienlijk risico op ernstige schade veroorzaken”
N.B. Dit gaat niet over voorwerpen die bij de algemene wet verboden zijn, want dan zou er geen
specifieke benoeming nodig zijn. Artikel 8.12.2 bevestigt dit met de zinsnede dat “ontnomen
voorwerpen worden bewaard, voor zover niet in strijd met enig wettelijk voorschrift”. Het kan dus
gaan om alle voorwerpen en het is onduidelijk wie kan besluiten of een voorwerp wel/niet “mag”.
Het vermoeden van bezit van deze voorwerpen moet “gegrond” zijn (bewezen?) vooraleer men
preventief kan besluiten tot “onderzoeken” van lichaam, kleding, woonruimte en post. (er staat
eigenlijk niks bij niks over “ontnemen” van goederen, behalve dat men er in punt 8.12.2 plotseling
van uitgaat dat er ontnomen voorwerpen zijn…)
Tenslotte nog een taal technische opmerking: Een voorwerp kan op zichzelf doorgaans niks
veroorzaken, het gaat hier om menselijke (re)acties. Daar zit ook het verschil tussen zorg en straf.

Artikel 8:13 (Paragraaf 4 Huisregels)
1. De zorgaanbieder stelt algemene huisregels op gericht op het handhaven van de orde en een
veilig klimaat binnen een accommodatie of een afdeling daarvan.
2. De huisregels zijn aangepast aan de aard en het niveau van zorg en bescherming binnen de
accommodatie of afdeling.
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3. De zorgaanbieder informeert betrokkene, zijn vertegenwoordiger, de patiëntcontactpersoon
zo spoedig mogelijk schriftelijk over de huisregels. De zorgverantwoordelijke draagt er zorg
voor dat betrokkene een mondelinge toelichting op de huisregels ontvangt.
Artikel 8:14
1. De commissie stelt in overeenstemming met de inspectie modellen voor de huisregels vast.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over
de aard en de duur van de beperkingen die in de huisregels kunnen worden opgenomen.
Artikel 8.13.1 spreekt van huisregels gericht op het handhaven van de orde en een veilig klimaat,
maar waarom geen “huisregels gericht op het bieden van een therapeutisch klimaat ter bevordering
van herstel”?
Ook hier domineert de harde aanpak en uit de bewoordingen blijkt dat “orde handhaven” ongeveer
gelijk wordt gesteld aan het verlenen van “zorg”, wat uiteraard niet zo is.
Toezicht verloopt wederom “top-down” volgens afstandelijke modellen, richtlijnen en kaders
(“hokjes”).

Paragraaf 5 Informatieverplichtingen regelt de informatieplicht, dossierplicht, en registratieplicht.
(zie ook pagina 34 Handhaving, en Thema 3 voor opmerkingen over privacy schendingen)
Paragraaf 6 Overplaatsing, tijdelijke onderbreking en beëindiging
Artikel 8.18 (overplaatsing)
1. Betrokkene of zijn vertegenwoordiger en de zorgverantwoordelijke kunnen de geneesheerdirecteur schriftelijk en gemotiveerd verzoeken om de verantwoordelijkheid voor het
verlenen van zorg en verplichte zorg op grond van een zorgmachtiging of een crisismaatregel
aan een andere zorgaanbieder, geneesheer-directeur of zorgverantwoordelijke toe te wijzen.
2. De geneesheer-directeur geeft betrokkene een schriftelijke en gemotiveerde beslissing op
het verzoek en zendt een afschrift van de beslissing aan de commissie en de
vertegenwoordiger van betrokkene.
3. De geneesheer-directeur kan geen instemmende beslissing nemen op het verzoek dan nadat
de beoogde zorgaanbieder, geneesheer-directeur of zorgverantwoordelijke zich bereid
hebben verklaard tot het verlenen van zorg of verplichte zorg op grond van een
zorgmachtiging of een crisismaatregel.
4. Indien betrokkene of zijn vertegenwoordiger, de geneesheer-directeur en de beoogde
zorgaanbieder, geneesheer-directeur of zorgverantwoorde-lijke niet tot overeenstemming
komen, brengt de commissie een advies ter zake uit.
5. De geneesheer-directeur bekrachtigt met zijn beslissing het advies van de commissie, tenzij
hij gegronde redenen heeft om van dit advies af te wijken.
6. Indien de geneesheer-directeur instemt met het verzoek zendt hij een afschrift van de
beslissing aan:
a. de betrokken zorgaanbieders,
b. de zorgverantwoordelijke,
c. de patiëntcontactpersoon,
d. de griffie van de rechtbank, indien een zorgmachtiging voor betrokkene is afgegeven,
e. de burgemeester, indien een crisismaatregel is genomen.
7. De geneesheer-directeur stelt betrokkene, zijn vertegenwoordiger en de
patiëntcontactpersoon schriftelijk in kennis van de klachtwaardigheid van de beslissing.
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Let op: Patiëntcontactpersoon is niet de patiëntenvertrouwenspersoon, maar een familielid als een
soort persoonlijke zorgcoördinator. Dit is een nieuwe term.
Uit artikel 8.18 blijkt dat zelfs wanneer een cliënt een verplichting wordt opgelegd tot het ondergaan
van zorg die hij/zij niet wil, met een zorgmachtiging of crisismaatregel, diegene geen vrije zorgkeuze
heeft m.b.t. zorgaanbieder, terwijl men bij een dergelijk verzoek eigenlijk kan spreken van een
mogelijkheid voor meer vrijwilligheid” bij het uitvoeren van zorgmachtiging resp. crisismaatregel.
Artikel 3.3.a stelt dat dwang alleen legitiem kan zijn “indien er geen mogelijkheden voor zorg op basis
van vrijwilligheid zijn” .
Een verzoek voor een andere zorgaanbieder, zeker in de context vaneen zorgmachtiging of
crisismaatregel, dient altijd gehonoreerd te worden. Men kan dan immers spreken van een
mogelijkheid voor meer vrijwilligheid (en bovendien staat het wetsvoorstel bol van de
mogelijkheden tot aanvullende interventies in bijvoorbeeld “tijdelijke verplichte zorg in onvoorziene
situaties” (art 8 par 3) en “hulp inschakelen van andere zorgaanbieders en politieambtenaren (art
8.8)”, dus het maakt in de praktijk allemaal niet eens zo heel veel verschil in de ‘beheersbaarheid’).

Artikel 8.19. 1 (Tijdelijke onderbreking) luidt als volgt:
1. De geneesheer-directeur neemt op een daartoe strekkend schriftelijk en gemotiveerd
verzoek of uit eigen beweging een beslissing, inhoudende het verlenen van tijdelijke
onderbreking van de verplichte zorg aan betrokkene, voor zover en voor zolang dit
verantwoord is.
2. ….
De bewoording “voor zover en voor zolang dit verantwoord is” insinueert dat de geneesheerdirecteur uiteindelijk verantwoordelijk is voor het (volledige) gedrag van alle personen die onder
zijn zorginstelling vallen, en dat de zorg als taak heeft het beveiligen van de openbare orde (maar dat
was ook al de taak van de politie. De zorg behoort wezenlijk anders te zijn dan het politieapparaat).

Artikel 8.20 (beëindiging zorgmachtiging en crisismaatregel)
1. De geneesheer-directeur neemt op een daartoe strekkend schriftelijk en gemotiveerd
verzoek of uit eigen beweging een beslissing tot beëindiging van het verlenen van verplichte
zorg op grond van een zorgmachtiging of een crisismaatregel, indien het doel van verplichte
zorg is bereikt of niet langer wordt voldaan aan de criteria voor verplichte zorg.
2. De geneesheer-directeur kan aan de beslissing voorwaarden of beperkingen verbinden.
3. De geneesheer-directeur legt zijn voorgenomen beslissing voor aan de commissie, die binnen
vijf werkdagen een advies uitbrengt.
4. De geneesheer-directeur neemt niet eerder een beslissing over de beëindiging van verplichte
zorg op grond van een zorgmachtiging dan nadat de commissie een advies ter zake heeft
uitgebracht of de termijn voor het advies van de commissie is verstreken.
5. De geneesheer-directeur neemt niet eerder een beslissing over de beëindiging van verplichte
zorg op grond van een crisismaatregel dan nadat hij zich ervan heeft vergewist dat de
commissie niet voornemens is een verzoek voor een zorgmachtiging, als bedoeld in artikel
7:9, eerste lid, aan de rechter voor te leggen.
6. De geneesheer-directeur bekrachtigt met zijn beslissing op een verzoek tot beëindiging van
verplichte zorg op grond van een zorgmachtiging het advies van de commissie, tenzij hij daar
gegronde bezwaren tegen heeft. Indien de geneesheer-directeur het advies van commissie
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niet bekrachtigt, stelt hij de commissie daarvan op de hoogte en legt de commissie het
verzoek tot beëindiging van de verplichte zorg aan de rechter voor, die zo spoedig mogelijk
op het verzoek beslist.
7. De geneesheer-directeur neemt een schriftelijke en gemotiveerde beslissing tot beëindiging
van het verlenen van verplichte zorg op grond van een zorgmachtiging of een
crisismaatregel.
8. De zorgverantwoordelijke deelt de beslissing schriftelijk mee aan betrokkene, zijn
vertegenwoordiger, de patiëntcontactpersoon en de commissie en stelt hen schriftelijk in
kennis van de klachtwaardigheid van de beslissing.
In artikel 8.20.1 lijkt het of de geneesheer-directeur alle vrijheid heeft om beëindiging te besluiten,
maar hij/zij kan hier het initiatief nemen tot een voorgenomen beslissing, met eventueel aanvullende
voorwaarden en beperkingen (art 8.20.2). De voorgenomen beslissing gaat naar de commissie voor
advies, waarna de geneesheer-directeur dat advies kan bekrachtigen of bij gegronde bezwaren aan
de rechter kan voorleggen voor beslissing.
Uiteindelijk is het dus de commissie of rechter die doorslaggevend is bij de beslissing over
beëindiging.
Het initiatief en het “verzoek aan de commissie” ligt echter bij de geneesheer-directeur. Volgens mijn
bronnen komt de geneesheer-directeur uiterst zelden daadwerkelijk in aanraking met de
betreffende cliënten, (en ook de commissie niet), en is het daarom ook vreemd dat deze belast
worden met een dergelijke belangrijke beslissing die op grond van uitgebreide persoonskennis zou
moeten worden genomen. Ook hier behoudt “het systeem” grote afstand van de werkelijkheid.
Dat het ook anders kan zal blijken uit de CRPD-visie die op pagina 42 uiteengezet wordt.
In artikel 8.20.1 wordt verder ook gesproken van beëindiging “indien het doel van verplichte zorg is
bereikt of niet langer wordt voldaan aan de criteria voor verplichte zorg.”
De doelen, uitgangspunten en criteria voor verplichte zorg zijn zeer breed geformuleerd, zelfs vaak
meervoudig, en zijn niet bepaald helder toetsbaar (zoals “aanzienlijk risico op ernstige schade”,
“succesvolle deelname in het maatschappelijk leven”).
Ook hier vormt de afwezigheid van definities van termen als noodsituatie, crisissituatie, herstel
enz. een belemmering voor de beoordeling van beëindiging: dus of “het” wel/niet afgewend is.
(alsof het om een soort onbegrijpelijk fenomeen gaat).
Door zaken niet te benoemen of verkeerd te benoemen creëert men misvattingen en onbegrip. Het
is enorm belangrijk om de juiste woorden te gebruiken voor hetgeen er wordt bedoeld, teneinde een
goede samenleving te bevorderen.
In artikel 8.20.4 wordt geschreven dat de beslissing voor beëindiging plaatsvindt op grond van een
advies “of de termijn voor het advies van de commissie is verstreken”. Dit roept een beeld op van
een commissie die geen gehoor geeft aan bepaalde verzoeken. Dit kan toch nooit de beoogde
beeldvorming zijn aangaande de commissie!

In Hoofdstuk 14 Handhaving worden ook nog enkele aanvullende dwangmogelijkheden opgesomd,
voor het opsporen van ontvluchtte cliënten (weggelopen mensen).
Artikel 14:3
1. Indien betrokkene zich onttrekt aan verplichte zorg op grond van een zorgmachtiging of een
crisismaatregel, meldt de geneesheer-directeur dit aan de commissie.
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2. De geneesheer-directeur doet aangifte van vermissing bij de politie, indien betrokkene
onvindbaar is of weigert terug te keren naar de accommodatie waarin hij op grond van een
zorgmachtiging of een crisismaatregel is opgenomen.
3. Zodra de uitvoering van de zorgmachtiging of de crisismaatregel wordt hervat, meldt de
geneesheer-directeur dit aan de commissie.
4. Indien de geneesheer-directeur het ernstige vermoeden heeft dat betrokkene in
levensgevaar verkeert of een misdrijf als bedoeld in artikel 67, eerste lid, van het Wetboek
van Strafvordering, zal plegen met een aanzienlijk risico op ernstige schade voor hemzelf of
voor een ander, vermeldt hij dit met redenen omkleed in de melding aan de commissie en de
aangifte van vermissing.
Artikel 14:4
1. Indien het ernstige vermoeden bestaat dat betrokkene, die zich aan de uitvoering van de
verplichte zorg heeft onttrokken, in levensgevaar verkeert of een misdrijf als bedoeld in
artikel 67, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, zal plegen met een aanzienlijk
risico op ernstige schade voor hemzelf of voor een ander, kan de officier van justitie, na
machtiging daartoe door de rechter-commissaris, met het oog op de vaststelling van de
verblijfplaats van betrokkene een opsporingsambtenaar bevelen:
a. een persoon stelselmatig te volgen of stelselmatig diens aanwezigheid of gedrag
waar te nemen, zonodig met behulp van een technisch hulpmiddel;
b. vertrouwelijke communicatie die plaatsvindt met gebruikmaking van de diensten
van een aanbieder van een communicatiedienst, op te nemen met een technisch
hulpmiddel;
c. gegevens te vorderen over een gebruiker van een communicatiedienst en het
communicatieverkeer met betrekking tot die gebruiker. De vordering kan slechts
betrekking hebben op gegevens die bij algemene maatregel van bestuur zijn
aangewezen en kan gegevens betreffen die ten tijde van de vordering zijn verwerkt,
dan wel na het tijdstip van de vordering worden verwerkt;
d. gegevens te vorderen terzake van naam, adres, postcode, woonplaats, nummer en
soort dienst van een gebruiker van een communicatiedienst;
e. met inachtneming van artikel 3.10, vierde lid, van de Telecommunicatiewet, met
behulp van in dat artikel bedoelde apparatuur het nummer te verkrijgen waarmee
de gebruiker van een communicatiedienst kan worden geïdentificeerd;
f. gegevens te vorderen van degene die anders dan ten behoeve van persoonlijk
gebruik gegevens verwerkt terzake van naam, adres, postcode, woonplaats,
postadres, geboortedatum, geslacht en administratieve kenmerken;
g. gegevens te vorderen van degene van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat
hij toegang heeft tot bepaalde opgeslagen of vastgelegde gegevens.
2. Het bevel wordt gegeven voor een periode van ten hoogste een week. Het kan telkens voor
een termijn van ten hoogste een week worden verlengd.
3. Het bevel is schriftelijk en vermeldt:
a. de naam van betrokkene;
b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden, bedoeld in het
eerste lid, zijn vervuld;
c. bij toepassing van het eerste lid, onderdeel a of c, de naam of een zo nauwkeurig
mogelijke aanduiding van de bedoelde persoon;
d. bij toepassing van het eerste lid, onderdeel b, zo mogelijk het nummer of een andere
aanduiding waarmee de individuele gebruiker van de communicatiedienst wordt
geïdentificeerd alsmede, voor zover bekend, de naam en het adres van de gebruiker;
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4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

e. bij toepassing van het eerste lid, onderdeel a, een aanduiding van de aard van het
technisch hulpmiddel of de technische hulpmiddelen waarmee de communicatie
wordt opgenomen;
f. bij toepassing van het eerste lid, onderdeel e, de naam of een zo nauwkeurig
mogelijke aanduiding van de gebruiker van een communicatiedienst van wie het
nummer moet worden verkregen;
g. bij toepassing van het eerste lid, onderdelen f of g, de naam of een zo nauwkeurig
mogelijke aanduiding van de persoon op wie de te verstrekken gegevens betrekking
hebben;
h. de wijze waarop aan het bevel uitvoering wordt gegeven, en;
i. de geldigheidsduur van het bevel.
Indien bij toepassing van het eerste lid, onderdeel b, het bevel betrekking heeft op
communicatie die plaatsvindt via een openbaar telecommunicatienetwerk of met
gebruikmaking van een openbare telecommunicatiedienst in de zin van de
Telecommunicatiewet, wordt – tenzij zulks niet mogelijk is – het bevel ten uitvoer gelegd met
medewerking van de aanbieder van het openbare telecommunicatienetwerk of de
openbare telecommunicatiedienst en gaat het bevel vergezeld van de vordering van de
officier van justitie aan de aanbieder om medewerking te verlenen.
Indien bij toepassing van het eerste lid, onderdeel b, het bevel betrekking heeft op andere
communicatie dan bedoeld in het tweede lid, wordt – tenzij zulks niet mogelijk is – de
aanbieder in de gelegenheid gesteld medewerking te verlenen bij de tenuitvoerlegging van
het bevel.
Het bevel wordt bij toepassing van het eerste lid, onderdeel f, gegeven aan een ambtenaar
als bedoeld in artikel 3.10, vierde lid, onderdeel a, van de Telecommunicatiewet.
Bij dringende noodzaak kan het bevel mondeling worden gegeven. De officier van justitie
stelt in dat geval het bevel binnen drie dagen op schrift.
Zodra niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, bepaalt de
officier van justitie dat de uitvoering van het bevel wordt beëindigd.
Het bevel kan schriftelijk en met redenen omkleed worden gewijzigd, aangevuld, verlengd
of beëindigd.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld:
a. over de wijze waarop het bevel wordt gegeven;
b. over de wijze waarop de gegevens worden gevorderd;
c. over de wijze waarop aan de vordering wordt voldaan;
d. met betrekking tot de opsporingsambtenaar die de gegevens vordert.
De officier van justitie doet van de verstrekking van gegevens, bedoeld in het eerste lid,
onderdelen c, d, f en g proces-verbaal opmaken, waarin worden vermeld:
a. de naam van betrokkene;
b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden, bedoeld in het
eerste lid, zijn vervuld;
c. indien bekend, de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de
persoon omtrent wie gegevens worden gevorderd;
d. de verstrekte gegevens;
e. de periode waarover de vordering zich uitstrekt.
De vordering van gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen c, d, f en g, wordt
beëindigd zodra niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid.
Van een wijziging, aanvulling, verlenging of beëindiging van de vordering doet de officier van
justitie proces-verbaal opmaken.
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14. De vordering bedoeld in het eerste lid, onderdelen f en g, kan geen betrekking hebben op
persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke
gezindheid, gezondheid, seksuele leven of lidmaatschap van een vakvereniging.
15. De met de tenuitvoerlegging belaste ambtenaar kan ter aanhouding van betrokkene elke
plaats betreden en doorzoeken.
Een tenuitvoergelegde zorgmachtiging of crisismaatregel impliceert het zogenaamde bestaan van
een “aanzienlijk risico op ernstige schade”, dus bovenstaande middelen kunnen in principe bij elke
ontvluchting uit de zorg ingezet worden.
Het is belangrijk te realiseren dat dit in een zorgcontext staat , en dat dit niet over gedetineerden
gaat, maar over mensen zonder strafblad, die niet crimineel zijn, maar juist zorg nodig hebben, en
die weggelopen zijn uit de instelling waar zij niet begrepen werden en onderworpen waren aan
handelingen tegen hun wil, te weten “verplichte zorg”)
De inzet van “technische middelen” is een zeer breed begrip: het opnemen van vertrouwelijke
communicatie is een zeer zware maatregel, die veel verder gaat dan bijvoorbeeld het visueel volgen
van een persoon op openbare beveiligingscamera. In dit wetsvoorstel wordt echter nauwelijks
onderscheid gemaakt en spreekt men van “de mogelijkheid tot inzetten van technische
hulpmiddelen”.
Het opstellen van een proces-verbaal bij weglopen en opsporing, draagt nog verder bij aan
verkeerde beeldvorming ten aanzien van cliënten, die als criminelen worden afgeschilderd.
Punt 14.4.14 zondert alleen de onderdelen 14.4.1.f en 14.4.1.g uit van “persoonsgegevens
betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele
leven of lidmaatschap van een vakvereniging”.
Het opnemen van vertrouwelijke communicatie (artikel 14.4.1.b.) kan dus volgens dit kader wel
“godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven of
lidmaatschap van een vakvereniging” betreffen.
Punt 14.4.15 stelt dat de opsporingsambtenaar elke plaats mag betreden en doorzoeken. Ook dit is
weer grenzeloos en dit lijkt slecht nieuws voor alle naastbetrokkenen.

De opgesomde maatregelen zijn helaas allemaal beheersmatig en niet therapeutisch. Het gaat dus
niet over zorg maar over beheersing.
Dit staat in schril contrast met de doelstellingen van de GGZ-sector zelf: “van beheersen naar
voorkomen” en “van beheersen naar Intensive Care in de GGZ” (doelstellingen GGZ Nederland)
En het kán ook werkelijk anders. Dat zal blijken uit de CRPD visie vanaf pagina 42.
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2. B: BOPZ (oude situatie)
De Machtigingen, Middelen en Maatregelen en Bandbreedte van (gedwongen) interventies onder de
wet BOPZ worden hier enkel op hoofdlijnen beschouwd, ervan uitgaande dat de huidige praktijk bij
een ieder bekend is.
In de wet Bijzondere Opname in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) staat gedwongen opneming
centraal, en daarmee wordt ook automatisch de volledige bandbreedte voor andere gedwongen
interventies min of meer toegekend. Het ultimum remedium-beginsel is van toepassing.
In de wet BOPZ zijn er verschillende soorten machtigingen, namelijk:
1. Voorlopige machtiging:
a. Voorwaardelijke machtiging
b. Observatiemachtiging
2. Machtiging tot voortgezet verblijf
3. In bewaringstelling en machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling
4. Rechterlijke machtiging op eigen verzoek
De verschillende termen slaan vooral op de verschillende situaties waarin een machtiging of
inbewaringstelling kan worden gegeven, maar de inhoud van de verschillende BOPZ-machtigingen is
globaal hetzelfde (gedwongen opname).
De machtigingen worden afgegeven voor langere duur (maximaal 6 maanden en bij verlenging
maximaal 1 jaar) en de inbewaringstelling is de acute, kortere variant en kan 4 tot 6 weken duren.
De wet BOPZ schrijft voor dat er gedurende de gedwongen opname “naar het oordeel van de voor
de behandeling verantwoordelijke persoon“ aanvullende Middelen en Maatregelen kunnen worden
opgelegd.
Een nadere toelichting m.b.t. Middelen en Maatregelen is te vinden in het artikel Uitwerking van
Wederkerigheid, geschreven door Jolijn Santegoeds, d.d. 8 oktober 2008. Dit artikel is te vinden in
het overzicht op http://www.mindrights.nl/docu_en_info.htm
Een machtiging onder de BOPZ houdt in de eerste plaats in : gedwongen opname, waarbij
tegelijkertijd ook de mogelijkheden voor andere “middelen en maatregelen” worden toegekend. Dit
is een zwart-witte grens.
Het wetsvoorstel Verplichte Zorg heeft dezelfde strekking als de wet BOPZ, met een paar
wijzigingen, maar in principe is het “oude wijn in nieuwe zakken”. Het wordt vooral uitgebreider.
De “grijstinten van stepped care” blijken toch weer allemaal uit te lopen op een zwart-wit systeem,
omdat de werkelijke harde kaders ontbreken in het wetsvoorstel Verplichte GGZ.
In de praktijk is de uitvoering van het “ultimum remedium” relatief, en afhankelijk van
omgevingsfactoren. De GGZ-sector is in zijn geheel verwaarloosd, en er zijn vaak al snel geen
mogelijkheden meer, en er ontstaat dus zeer snel een “noodsituatie waarin er geen alternatieven
meer zijn”. Dit is een groot probleem in de huidige zorgpraktijk onder de wet BOPZ.
Het nieuwe wetsvoorstel Verplichte Zorg verandert niks aan het zorgtekort en zet geen andere
toon. Terwijl dat wel kan, zie de volgende paragraaf.
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2. C: CRPD, het VN-verdrag inzake de rechten van personen met beperkingen
In deze paragraaf worden “Machtigingen, Middelen en Maatregelen en Bandbreedte van
interventies” vanuit de CRPD-visie belicht.
Zoals gezegd: Het is zaak om niet de persoon in kwestie in een keurslijf of een hokje stoppen, maar
de samenleving zo in te richten dat iedereen mee kan doen.
Geestelijke Gezondheidszorg behoort gericht te zijn op het bevorderen van inclusie
(zie thema 1, pagina 20, CRPD visie)
De “machtigingen” en “toepassingen” om de VN-doelstelling van gelijkheid en inclusie te realiseren,
zijn als het ware de CRPD-artikelen, ofwel de rechten waar iedereen aanspraak op kan maken.
Enkele zeer belangrijke artikelen uit het VN-verdrag CRPD, in de context van de GGZ zijn:
Artikel 12 – Zelfbeschikking, dwz het recht om je eigen keuzes te maken (Legal Capacity).
Artikel 14 – Vrijheid, dwz het recht om in vrede tussen anderen te wonen
Artikel 15 – Vrijwaring van marteling en mishandeling
Artikel 17 – Recht op respect voor fysieke en mentale integriteit
Artikel 19 – Onafhankelijk leven in de samenleving
Artikel 25 – Vrije en geïnformeerde keuze van gezondheidszorg
Zie het VN-verdrag CRPD, in de Literatuurlijst op pagina 88
Artikel 12 zelfbeschikking (recht uitoefening) betekent dat Staten moeten erkennen dat personen
met beperkingen rechtspersonen zijn op een gelijke basis met anderen. Wat dat betekent?
Zelfbeschikking betekent bevoegdheid tot handelen, wat zowel inhoudt het recht om beslissingen te
nemen, als ook een rechtspositie gelijk aan anderen in de samenleving. De beslissing om een
medische behandeling wel of niet te accepteren of naar een ziekenhuis te gaan is een uitoefening
van zelfbeschikking.
Als iemand anders, bijvoorbeeld een dokter, gerechtshof of aangestelde vertegenwoordiger bij de
wet is toegestaan om hun wil boven de jouwe te stellen, dan is dat een onthouding van het recht op
zelfbeschikking op gelijke basis met anderen. Wetgeving m.b.t. gedwongen gezondheidszorg zijn
schendingen van artikel 12. Bovendien, het hele systeem van voogdij, curatorschap en
wilsonbekwaamheid is in strijd met artikel 12.
Soms worden mensen onder toezicht gesteld (als “wilsonbekwaam” en “ontoerekeningsvatbaar”) en
de toezichthouder kan betrokkene in een psychiatrisch ziekenhuis laten opnemen en onderwerpen
aan gedwongen behandelingen, bijvoorbeeld met medicijnen tegen iemands wil. Maar in plaats van
een vertegenwoordiger, dient er begeleiding aan de persoon aangeboden te worden als hij of zij
daarvoor kiest, en de begeleiding dient de wil en voorkeuren van de persoon te respecteren. (artikel
12.4)
Artikel 17 geeft alle personen met beperkingen het recht op respect voor fysieke en mentale
integriteit op gelijke basis met anderen. Is dit niet het recht dat andere mensen zonder beperkingen
beschermd tegen ongewenste behandeling, gedwongen opsluiting of elke andere onwelkome
interventie van hun lichaam en geest? Artikel 17 geeft deze rechten dus ook aan cliënten, bij de
garantie van gelijkheid en non-discriminatie Gedwongen medicatie wordt hierdoor niet langer
toelaatbaar, ofwel verboden.
Deze garantie is verder versterkt door het feit dat artikel 25 hulpverleners verplicht om te voorzien in
behandelingen enkel op basis van vrije geïnformeerde keuze. Een vrije keuze houdt ook in dat
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iemand kan weigeren. Vrije geïnformeerde keuze kan enkel gemaakt worden door de persoon zelf,
en niet door een familielid, gerechtshoven of anderen. (volgt uit zelfbeschikking artikel 12)
Daarnaast, voorziet het verdrag ook in bescherming tegen wrede en inhumane behandeling of straf,
artikel 15, inclusief medische of wetenschappelijke experimenten zonder toestemming.
Personen met beperkingen hebben recht op vrijheid op gelijke basis met anderen, en ontneming van
vrijheid kan niet worden gerechtvaardigd op grond van een beperking. Mensen met beperkingen
hebben het recht om in de samenleving te leven (artikel 19), en te kiezen waar en met wie zij willen
leven, op een gelijke basis met anderen (en zelfbeschikking houdt in dat elke persoon dit recht kan
uitoefenen en dat geen curator of familielid hun beslissing kan opleggen). Gedwongen opname of
verblijf op basis van een beperking is daarom verboden.
Een optelsom van deze bepalingen betekent het opheffen van gedwongen geestelijke
gezondheidszorg.
Mensen met beperkingen die de rechten van anderen schenden, hebben het recht om door politie
en justitie behandeld te worden op gelijke basis met anderen, inclusief voorziening van redelijke
accommodatie.
Dit houdt in dat men “redelijk” is in het bepalen van een strafmaat, en dat men rekening houdt met
de beleving en omstandigheden van de persoon in kwestie. Men kan zich bijvoorbeeld mild opstellen
ten aanzien van bepaalde situaties. Cliënten hebben recht op een interventie die in elk geval niet
zwaarder is dan de reguliere strafmaat. (maar TBS en ook de psychiatrie zijn vaak wel ingrijpender
en zwaarder dan reguliere detentie, en dit gegeven is wederom een blijk van discriminatie en
ongelijkheid).
Een uitgebreide beschouwing van de artikelen van het VN-verdrag CRPD is te lezen in manifest 4
“Strijdigheid tussen conceptwetsvoorstel Verplichte GGZ en VN-verdrag CRPD, Tijd voor een
transitiebeleid voor sociale innovatie van de GGZ”, dit document is te vinden in het overzicht op
http://www.mindrights.nl/docu_en_info.htm
De rechten uit het VN-verdrag CRPD leiden tot nieuwe uitgangspunten en een nieuwe visie met
betrekking tot de GGZ en het verlenen van zorg in crisissituaties.
 Geestelijke Gezondheidszorg behoort gericht te zijn op het bevorderen van inclusie.
 Dwang in de zorg is niet legaal.

Stichting Mind Rights heeft op basis van de nieuwe uitgangspunten uit het CRPD een alternatieve
visie voor het wetsvoorstel Verplichte GGZ (c.q. de omgang met crisissituaties) ontwikkeld en
beschreven in de manifesten 1 t/m 5 en verschillende artikelen (te vinden in de Literatuurlijst op
pagina 88, of het overzicht op http://www.mindrights.nl/docu_en_info.htm )
De eerste analyse (Manifest 1) leidde tot een uitwerking van de visie op zorg in crisissituaties: Zorg is
compassie. (Zie ook Manifest 1 Gelijkheid, Zelfbeschikking en wet Psychische Zorg, d.d. 22 april 2008)
Handhaaf een onderscheid tussen de warme arm van de zorg, en de sterke arm van de wet!
Dwang is geen zorg, maar het resultaat van verwaarlozing. Zorg is compassie.
Er zijn goede alternatieven om de ouderwetse dwangtoepassingen mee tegen te gaan (o.a. uit
projecten Dwang en Drang en de ontwikkeling van High Care)
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In plaats van machtigingen die betrekking hebben op het beperken van de vrijheid van de betrokkene
zou er een regeling moeten komen die de benodigde zorg vrijmaakt om een crisis
werkelijk professioneel mee af te wenden.
Een wetsvoorstel dat bedoeld is voor zorgverlening in crisissituaties zou dus moeten gaan over een
aanbodsverplichting met betrekking tot goede zorg (zoals High-Care en (F)ACT)
In manifest 2 “De warme arm van de zorg” (18 mei 2008) is de “High-Care aanbodverplichting”
verder uitgewerkt en wordt de term Prima Remedia geïntroduceerd.
De goede zorg moet toegankelijk en bereikbaar zijn en over voldoende kwaliteit en capaciteit
beschikken, alvorens men legaal kan overgaan op een zogenaamd ultimum remedium.
Dat houdt in dat er een recht is op Prima Remedia ipv het Ultimum Remedium.
Prima Remedia is een door ons bedachte verzamelterm voor de wenselijke middelen en methodes
die het ultimum remedium kunnen voorkomen.
De term Prima Remedia omvat “de beste redmiddelen”, en in tegenstelling tot het ultimum
remedium dienen de Prima Remedia dus niet tot een minimum te worden beperkt, maar zouden
maximaal aanwezig moeten zijn.
Er zijn inmiddels steeds meer manieren om dwang terug te dringen, bijvoorbeeld door
vroegsignalering, gastvrijheid, comfortrooms, crisiskaart, de inzet van familie en
ervaringsdeskundigen enz.(zie o.a. de resultaten van projecten Dwang en Drang en de ontwikkeling
van High Care)
Het zorgaanbod dient op peil gebracht te worden, door de juiste zorg (en kennis) op de juiste
plaatsen uit te breiden.
Prima Remedia zijn de ondersteunende, welzijnsvergrotende middelen en methodes die zonder
dwang worden toegepast en door cliënt en omgeving als positief worden ervaren.
Bij Prima Remedia kan men denken aan een recht op speciale zorg om dwang te voorkomen
(bijvoorbeeld zorg op een ongebruikelijke zorglocatie, thuiszorg, bemoeizorg, zorg gedurende
wachtlijsten, zorg van specifieke hulpverleners, andere zorg op maat).
Een belangrijk onderdeel van Prima Remedia is High Care (intensieve persoonlijke zorg en
zorgvuldige de-escalatie in crisissituaties ter voorkoming van dwang). Een ander belangrijk aspect is
Supported Decision Making, waarbij de cliënt de regie behoudt en zelf keuzes maakt. (zie ook thema
3 Eigen Kracht-conferentie, p 58).
Daarnaast is aanpassing van het zorgaanbod in zijn geheel, met aandacht voor algehele intensivering
van persoonlijk contact en een nadruk op de wederzijdsheid van psychosociale interactieproblemen
noodzakelijk om de interactieproblemen in zijn geheel te verminderen (bijv. familieparticipatie enz.).
En ten slotte verdient ook het thema preventie een expliciete vermelding in de categorie Prima
Remedia ter voorkoming van dwang en crisissituaties.
De ontwikkeling van High Care/ Intensive Care en dwangpreventie, alsmede alternatieven voor
dwang, zijn rechtstreeks verbonden met de legaliteit van dwangtoepassing, en kunnen dus ook enkel
in samenhang beschouwd worden. De Prima Remedia verdienen de voorkeur en dus ook de
aandacht boven dwangtoepassing.
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Een wetsvoorstel dat bedoeld is voor zorgverlening in crisissituaties zal moeten gaan over het
organiseren van een adequaat aanbod van goede zorg (Prima Remedia) om cisissituaties op een
wenselijke manier af te wenden.
Het aanbod van structurele en persoonsgerichte Prima Remedia zal in nauwe samenspraak met alle
belanghebbenden moeten worden ontwikkeld en gerealiseerd. (o.a. door de ontwikkeling van een
High Care aanbod, en een andere manier van besluitvorming: zie thema 3 Commissie en Procedure)
Voor het uitwerken en verspreiden van Prima Remedia zijn o.a. financiële middelen nodig, want de
GGZ sector wordt nog steeds gedomineerd door tekorten (te weinig personeel , achterhaalde kennis,
ouderwetse voorzieningen en wachtlijsten), wat vaak leidt tot de onmogelijkheid tot het leveren van
adequate zorg. Er is een kwaliteitsinvestering nodig om de veelbesproken cultuuromslag te maken,
zoals bedoeld in het CRPD en de projecten Dwang en Drang.
Door het inzetten van positieve, wenselijke middelen, zoals ook de projecten Dwang en Drang en de
ontwikkeling van High Care in de GGZ voorstaan (bijvoorbeeld vroeg signalering, gastvrijheid,
comfortrooms, crisiskaart, de inzet van familie en ervaringsdeskundigen, werken aan vertrouwen en
samenwerking enz.) worden doorgaans vele betere resultaten geboekt in het afwenden van
crisissituaties, zowel op korte termijn als op langere termijn.
De gemiddelde dwangreductie met bovenstaande middelen, via projecten Dwang en Drang, is
jaarlijks ca. 40% minder dwangtoepassing in duur en aantal (dus 40% minder situaties waarin een
ultimum remedium nodig was). Echter niet alle afdelingen hebben budget voor
dwangreductieprojecten, dus het landelijk gemiddelde ligt anders.
Aangezien dwang als ultimum remedium tot een minimum beperkt dient te zijn, is men verplicht
om de Prima Remedia overal beschikbaar te maken, omdat dit een aanzienlijk verschil maakt.
Het kader (de systeemgrenzen) van de wet inzake Verplichte Zorg is gebaseerd op een onhandige (en
onwerkbare) splitsing tussen gedwongen en ongedwongen zorg. De algemene ervaring is: “het
moet eerst uit de hand lopen voordat men (hardhandig) ingrijpt”. Dit is een gebrek aan preventie.
Bovendien zouden allerlei zorgkwaliteitsaspecten waaraan dwangtoepassing getoetst moet worden
(zoals het recht op adequate vrijwillige zorg, het recht op Prima Remedia, de kwaliteit van
dwangvoorzieningen enz.) in andere wetten geregeld moeten zijn. Dat is nu al ontzettend
onoverzichtelijk, terwijl men beoogde een coherente wet te formuleren met meer zorgvuldigheid
tav de cliënt en diens rechtpositie. De versnippering van de zorg moet worden tegengegaan en de
zorg moet in de toekomst daadwerkelijk rond de persoon worden georganiseerd. (zie ook de
alternatieve besluitvormingsprocedure in thema 3, pagina 58)
Door investering in Prima Remedia wordt doorgaans het zorgaanbod structureel verruimd, (meer
personeel, mogelijkheden voor intensieve zorg, comfortrooms, signaleringsplannen) en daardoor
verbetert de algehele zorgkwaliteit en de sfeer, en ontstaat er meer expertise en specialisatie, zodat
de toekomstige cliënten ook baat hebben bij deze investering en bij aanvang al meer mogelijkheden
hebben om aan herstel te werken, en er dus ook meteen sprake is van preventie.
Deze kwaliteitsimpuls zal zich dus terugverdienen, maar bovenal een positieve impact hebben op
de beleving van de GGZ als herstelgerichte omgeving waar de cliënt centraal staat.
Er zal voorts per situatie en per persoon gekeken moeten worden welke Prima Remedia naar
verwachting effectief en heilzaam zullen zijn.
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Voor het vaststellen van Prima Remedia “op maat” in een (vroeg gesignaleerde) crisissituatie is ook
een andere manier van besluitvormen nodig.
De besluitvormingsprocedure uit het wetsvoorstel Verplichte Zorg is geanalyseerd en op basis van de
uitgangspunten van het VN-verdrag CRPD door vertaald naar een nieuw model;
“het Eindhovens Model”, waarin een alternatieve procedure is uitgewerkt, gericht op inclusie en
zelfbeschikking voor de cliënt. In het Eindhovens Model wordt er een andere manier van
besluitvormen geïntroduceerd, namelijk samen met het netwerk van de persoon in kwestie, via de
Eigen Kracht-conferentie (www.eigen-kracht.nl). In het najaar van 2010 zal er in Eindhoven een pilot
starten van het Eindhovens Model voor Supported Decision Making – Eigenkracht-conferenties in
crisissituaties op het gebied van geestelijke gezondheid.
(Meer over het Eindhovens Model volgt in het volgende hoofdstuk, thema 3 Commissie en
Procedure, onder CRPD-visie, pagina 58)
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Thema 3 – Commissie en procedure
In dit derde hoofdstuk zal de besluitvormingsprocedure worden beschouwd. In het actuele
wetsvoorstel Verplichte Zorg is dat:
Hoofdstuk 5 Commissie
In dit thema wordt de procedure voor het nemen van een beslissing omtrent zorg in een
crisissituatie beschreven.
Ook hier worden opeenvolgend de verschillende stromingen (ABC) beschouwd.
A: Actuele wetsvoorstel Verplichte GGZ
B: BOPZ (oude situatie)
C: CRPD, het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking.

3. A: Actuele wetsvoorstel Verplichte GGZ
In de Memorie van Toelichting staat, op pagina 1:
“Allereerst wil het wetsvoorstel de rechtspositie versterken van personen met een psychische
stoornis die tegen hun wil zorg wordt verleend. Daartoe voorziet het voorstel in een zorgvuldiger
voorbereiding van de beslissingen tot verplichte zorg, waarbij betrokkene beter wordt gehoord en
meer dan thans rekening wordt gehouden met zijn voorkeuren. Een multidisciplinaire commissie
krijgt als taak om de rechter te voorzien van een zorgvuldig advies, waarin het perspectief van
betrokkene, de familie en naasten, de zorgaanbieder en zorgverantwoordelijke en het
maatschappelijk perspectief tot uitdrukking komen”.
“De commissie zal de rechter adviseren over de noodzaak voor verplichte zorg. Ook zal de
commissie als adviseur optreden waar het gaat om beëindiging van verplichte zorg. Ter vervanging
van de inbewaringstellingprocedure wordt een crisismaatregel geïntroduceerd voor die gevallen
waarin de procedure voor een zorgmachtiging niet kan worden afgewacht.” (p.5 Memorie van
Toelichting)
(Samenstelling van de commissie)
“Wij zijn met de evaluatiecommissie van mening dat de commissie een belangrijke bijdrage kan
leveren aan de versterking van de positie van betrokkene. Deze commissie zal met de voorgestane
multidisciplinaire samenstelling (een jurist, een psychiater, een algemeen lid en in het geval van
specifieke of meervoudige problematiek een terzake deskundige als een verslavingsdeskundige, een
arts voor verstandelijk gehandicapten, een geriater of een orthopedagoog) op een effectieve en
kwalitatief hoogwaardige wijze kunnen adviseren over de gewenste «zorg op maat». Op deze wijze is
er ruimte om alle facetten van de psychische, vaak meervoudige, problematiek te belichten, zonder
dat de betrokkene zich «veroordeeld» voelt tot de behandelaar en vice versa. De huidige procedure
voorziet niet in een afzonderlijke deskundige inbreng buiten het behandelperspectief. Dit zal de
uniformiteit en kwaliteit van de adviezen die aan de rechter worden voorgelegd, substantieel
verhogen, en recht doen aan andere, ook relevante, aspecten dan de zuiver psychiatrische kant van
de zaak.” (p.17 Memorie van Toelichting)
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Op pagina 20 van de Memorie van Toelichting wordt de samenstelling van de commissie verder
toegelicht, en met name het algemeen lid:
“De evaluatiecommissie stelt voor om de commissie die zich buigt over een verzoek voor
onvrijwillige zorg samen te stellen uit een psychiater, jurist en een persoon die deskundig is vanuit
het patiënten of familieperspectief. Wij stemmen met deze opzet in, maar achten het wel
noodzakelijk dat in gevallen van specifieke of meervoudige problematiek een terzake deskundige
eveneens deel uitmaakt van de commissie. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een
verslavingsdeskundige, een verstandelijk gehandicapten arts, een orthopedagoog of een arts die op
somatisch terrein deskundig is. Deze bijzondere deskundigen kunnen door de verschillende regionale
commissies worden ingeschakeld. Overigens is de kwalificatie van «een persoon die deskundig is
vanuit het patiënten- en familieperspectief» geen gelukkige. Van meer kanten is erop gewezen dat
het niet goed doenlijk is om beide specifieke perspectieven in één persoon te verenigen. Wij denken
dan ook eerder aan een persoon die niet zozeer medisch-inhoudelijk of juridisch maar meer vanuit
een maatschappelijk perspectief naar de situatie van de betrokkene kan kijken. In Schotland wordt
gewerkt met zogeheten «general members», die een functie als maatschappelijk werker vervullen
die zich niet direct laat vertalen naar de Nederlandse situatie. In de Nederlandse verhoudingen kan
worden gedacht aan bijvoorbeeld een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, iemand met de
expertise van een patiëntenvertrouwenspersoon, een ervaringsdeskundige of een
vertegenwoordiger van een patiënten- of familieorganisatie.”
(samenstelling van de commissie)
Het “algemeen lid” in de multidisciplinaire adviescommissie dient dus “vanuit een meer
maatschappelijk perspectief naar de situatie van betrokkene te kunnen kijken, en deskundig zijn
vanuit het cliënten- en familieperspectief” .
Cliënten- en familieperspectief komt vanuit cliënten en familie.
Een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige heeft een SPV-perspectief (hulpverlenersperspectief).
Door een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) onderdeel te laten zijn van de commissie die advies
over dwangmogelijkheden geeft, komt de onafhankelijkheid van de patiëntenvertrouwenspersoon
onder druk te staan, omdat de uitspraken en adviezen ook deels zijn verantwoordelijkheid worden.
De PVP zal zich dan moeten gaan verdedigen naar de cliënt, en zal moeten uitleggen waarom hij/zij
iets niet heeft kunnen voorkomen (en daarmee verwordt de rol van de PVP tot een “goedprater” en
daarmee verlengstuk van het heersende apparaat). Cliënten zullen op basis van zulke ervaringen
minder het gevoel hebben dat de PVP nog iets voor ze kan doen.
In hoeverre kan de PVP een probleem maken van een tenuitvoerlegging waar hij/zij al discussie
over heeft gevoerd in de commissie? In hoeverre kan de PVP ingaan tegen een “advies waar hij/zij
zelf mede verantwoordelijk voor is”?
De vertrouwenspositie van de patiëntenvertrouwenspersoon wordt geschaad door inlijving in de
adviescommissie en dat zal zijn weerslag hebben op de rol van de PVP als
cliëntenbelangenbehartiger in de verdere behandeling. (denk aan: “de eerste 5 minuten” die cruciaal
zijn bij het opbouwen van een vertrouwensrelatie, uitkomst van project Dwang en Drang). Als de
eerste zaak al “misgaat”, dan biedt dat weinig hoop voor cliënten. Hiermee zou dus een belangrijk
element van “rechtspositie en kwaliteitstoezicht” verloren gaan. En voor cliënten verdwijnt de laatste
strohalm wanneer de PVP deze dubbelrol krijgt.
De taakstelling van de patiëntenvertrouwenspersoon mbt individuele rechtsbescherming is uniek, en
doorgaans is er een vaste PVP-er aan de instelling verbonden. Er is dus meestal geen tweede
strohalm voor de cliënt.
De onafhankelijke positie van de PVP moet gewaarborgd blijven (dus los van de uitvoering).
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Het algemeen lid in de multidisciplinaire adviescommissie kan dus eigenlijk enkel zijn:
een ervaringsdeskundige of een vertegenwoordiger van een patiënten- of familieorganisatie
mits er meerdere ervaringsdeskundigen of patiënten- familieorganisaties zijn, waardoor de cliënt
altijd de mogelijkheid houdt om zich tot een ander te wenden voor persoonlijke steun (waar deze
organisaties in beginsel op gericht zijn)
Het is voor ervaringsdeskundigen, en voor vertegenwoordigers van cliënten- en familieorganisaties
vermoedelijk een zware belasting om een dergelijk zwaarwegend en ingrijpend advies m.b.t. iemand
anders zijn/haar leven uit te brengen (als onderdeel van de uitvoeringsprocedure).

De commissie opereert als één landelijke organisatie, maar zal wel in verschillende regio’s zitting
hebben. Aansluiting wordt gezocht bij de arrondissementale indeling binnen de rechterlijke macht.
(p. 19 MvT)
Ook de arrondissementale indeling getuigt van het feit dat de GGZ steeds meer het karakter van de
rechterlijke macht overneemt. De focus op de beheersmatige kant heeft een zeer nadelige invloed
op de algemene beeldvorming en de zorgkwaliteit.
Hoe het anders kan wordt toegelicht op pagina 58, CRPD visie.

(Advies van de commissie)
“De verplichte zorg op maat wordt in het wetsvoorstel bewerkstelligd door middel van
multidisciplinaire voorbereiding van de verplichte zorg door de commissie, het horen van
belanghebbenden, onderzoek naar alternatieven voor dwang, het honoreren van de voorkeuren
van betrokkene, periodieke toetsing van de verplichte zorg en aandacht voor de voorwaarden voor
succesvolle deelname van betrokkene aan het maatschappelijk leven.” (p.4. MvT)
Artikel 5:13 (Hoorzitting)
1. De commissie stelt op een hoorzitting in elk geval de verzoeker, betrokkene, de
vertegenwoordiger, de zorgverantwoordelijke, de patiëntcontactpersoon, de advocaat en
zonodig andere personen in de gelegenheid om hun zienswijze kenbaar te maken.
2. De commissie hoort de personen, bedoeld in het eerste lid, zo mogelijk gelijktijdig en
gezamenlijk, tenzij betrokkene daar bezwaar tegen heeft.
3. Indien betrokkene niet in staat is zich naar de hoorzitting te begeven en in Nederland
verblijft, wordt hij gehoord op zijn verblijfplaats. Indien betrokkene niet in Nederland
verblijft, wordt de behandeling van het verzoek en de hoorzitting aangehouden totdat
betrokkene in Nederland kan worden gehoord.
4. Indien betrokkene de Nederlandse taal niet beheerst, heeft hij recht op bijstand van een
beëdigde tolk, als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Wet beëdigde tolken en vertalers.
Artikel 5:14 (advies van de commissie)
1. De commissie deelt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vier weken na ontvangst van het
verzoek, schriftelijk en gemotiveerd het advies mee aan de verzoeker, betrokkene, de
vertegenwoordiger, de zorgverantwoordelijke, de geneesheer-directeur, de zorgaanbieder,
de patiëntcontactpersoon en de advocaat. De commissie deelt tevens mee of een verzoek
voor de afgifte van een zorgmachtiging aan de rechter is voorgelegd.
2. De commissie kan de rechter tot afgifte van een zorgmachtiging adviseren, indien naar haar
oordeel:
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a. met voldoende zekerheid een psychische stoornis is vastgesteld;
b. aan de criteria voor verplichte zorg is voldaan; en,
c. met de in het zorgplan opgenomen zorg het aanzienlijke risico op ernstige schade
kan worden weggenomen.
3. Het advies van de commissie bevat daarnaast in ieder geval:
a. een beoordeling van de afzonderlijke onderdelen van het zorgplan als bedoeld in
artikel 5:8, eerste lid;
b. een weergave van de zienswijze van de personen die zijn gehoord bij de hoorzitting;
c. de zorgaanbieder en de geneesheer-directeur die met de uitvoering van de
verplichte zorg kunnen worden belast.
4. De commissie pleegt voorafgaand aan het advies overleg met de beoogde zorgaanbieder en
geneesheer-directeur over de beschikbare capaciteit en de mogelijkheden om de beoogde
zorg en verplichte zorg aan betrokkene te verlenen.
5. Indien de commissie van oordeel is dat niet is voldaan aan de criteria voor verplichte zorg,
vermeldt zij de redenen daarvan in haar advies en zo mogelijk:
a. de mogelijkheden voor zorg op basis van vrijwilligheid;
b. minder bezwarende alternatieven met het beoogde effect.
De commissie dient dus een gezamenlijk advies uit te brengen, na een hoorzitting met betrokkenen,
echter, gezien het multidisciplinaire karakter is het te verwachten dat er onderlinge tegenstellingen
zijn. Hoe dit opgelost wordt in de praktijk is onduidelijk, zeker bij een even aantal commissieleden
(4). Wat is doorslaggevend?
Het valt te verwachten dat de commissie op den duur een “clubje” wordt van mensen die elkaars
standpunten kennen, daaraan gewend raken, en een bepaalde routine kweken in het nemen van
beslissingen, waardoor de oorspronkelijke beoogde discussie op termijn zal verdwijnen.
De commissie geeft na hoorzitting advies aan de rechter. De commissie zal daartoe in het advies aan
de rechter een soort “voorlopig oordeel” onderbouwen (via informatie van andere deskundigen,
zoals de medische verklaring en het zorgplan). De rechter toetst enkel op het juridische kader (niet
zorg-inhoudelijk).
De commissie dient dus te adviseren (oordelen) over de zorg-inhoudelijke aspecten en de
persoonlijke situatie van de betrokkene, zoals over het wel/niet bestaan van een psychische
stoornis, de criteria voor verplichte zorg, de inhoud van het zorgplan, inclusief de bandbreedte voor
toekomstige interventies, de voorwaarden voor deelname aan het maatschappelijk leven enz. Maar
in de praktijk staan de commissieleden op grote afstand van het dagelijks leven van de persoon,
waardoor het de vraag is hoeveel inzicht er werkelijk is in de actuele levensperikelen van betrokkene.
De commissie zal hun beeldvorming grotendeels moeten baseren op informatie van
naastbetrokkenen, behandelaars, derden (politie enz.), die aan hen verstrekt via de hoorzitting of op
andere wijze (binnen de termijn van 4 weken).
Dat leidt tot een advies op basis van een momentopname en op basis van getuigenissen.
De zinsnede “de Verplichte zorg op maat wordt bewerkstelligd door middel van… het honoreren van
de voorkeuren van betrokkene” (uit de genoemde toelichting mbt het advies van de commissie op
pagina 4 van de Memorie van Toelichting) is een eufemisme, want het gaat immers om het
uitbrengen van een advies over dwangtoepassing waarbij de voorkeuren van de cliënt in beginsel al
niet gehonoreerd worden. Het gaat hier dus slechts om “voorkeuren binnen de opgelegde en
aangeboden marge”. (dit is geen vrije voorkeur/vrije keuze)
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Dwang ontstaat wanneer er geen andere mogelijkheden zijn. Gezien de barrières in de praktijk ten
aanzien van Prima Remedia (goede zorg), zoals bezuinigingen, het grote personeelsgebrek, werkdruk,
achterhaalde kennis, ouderwetse voorzieningen enz. biedt deze zinsnede geen enkele garantie voor
een betere bejegening van de cliënt.
Ook is niet geheel duidelijk wie de “zonodig andere personen” uit art. 5.13.1 zijn die toegang hebben
tot de hoorzitting waarbij zeer persoonlijke informatie zal worden uitgewisseld
Een alternatief model waarbij zorg centraal staat wordt toegelicht op pagina 58 onder C: CRPD visie

(Informatiepakket en Verzoek aan de rechter)
Het advies van de commissie bestaat als het ware uit een informatiepakket met een medische
verklaring, het zorgplan, de zorgkaart en een bijbehorend advies inzake zorgmachtiging of
crisismaatregel.
Artikel 5:17 (Het verzoek aan de rechter)
1. Bij een verzoek aan de rechter tot afgifte van een zorgmachtiging voegt de commissie in elk
geval:
b. de medische verklaring,
c. de zorgkaart,
d. het zorgplan, tenzij het een verzoek voor een zorgmachtiging die strekt tot het
opstellen van het zorgplan of een verzoek als bedoeld in artikel 7:9 betreft,
e. haar advies.
2. Indien het een verzoek betreft tot afgifte van een zorgmachtiging op grond van artikel 4:4
voegt de commissie bij het verzoek:
a. de medische verklaring,
b. de zorgkaart,
c. de zelfbindingsverklaring,
d. haar advies.
3. De commissie voegt daarnaast bij haar verzoek
a. indien betrokkene minderjarig is, een uittreksel uit het in artikel 244 van Boek 1 van
het Burgerlijk Wetboek bedoelde register, of een verklaring van de griffie van de
rechtbank dat ten aanzien van de minderjarige het register geen gegevens bevat;
b. indien betrokkene onder curatele gesteld, een uittreksel uit het in artikel 391 van
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde register;
c. indien ten behoeve van betrokkene een mentorschap is ingesteld, een afschrift van
de beschikking waarbij het mentorschap is ingesteld en die waarbij een mentor is
benoemd.
Artikel 5.6 (de medische verklaring)
1. Ter voorbereiding van het advies aan de rechter draagt de commissie zorg voor een
medische verklaring van een daartoe gespecialiseerde onafhankelijke arts over de actuele
gezondheidstoestand van betrokkene. De medische verklaring vermeldt in elk geval:
a. de symptomen die betrokkene vertoont, en zo mogelijk, een diagnose van de
psychische stoornis van betrokkene;
b. de relatie tussen de psychische stoornis en het gedrag dat tot het aanzienlijke risico
op ernstige schade leidt;
c. de zorg die noodzakelijk is om het aanzienlijke risico op ernstige schade weg te
nemen.
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2. Bij ministeriële regeling wordt op advies van de commissie een model voor een medische
verklaring vastgesteld.
3. De arts pleegt zo mogelijk tevoren overleg met de zorgverantwoordelijke of de huisarts.
Op pagina 11 van de Memorie van Toelichting staat:
“Onder het bereik van het wetsvoorstel vallen personen met een psychische stoornis die aan het
criterium voor verplichte zorg voldoen. Met de term «psychische stoornis» is aansluiting gezocht bij
de classificatie van zogeheten Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV), het
handboek dat onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric Association tot stand is
gekomen. Dit handboek biedt een praktische leidraad voor hulpverleners die te maken hebben met
psychische problematiek en wordt algemeen gezien als een standaardwerk. Uit de DSM-IV vloeit
voort dat ook een verstandelijke beperking, een persoonlijkheidsstoornis, verslaving, dementie of
een psychische stoornis bij kinderen en jeugdigen als «psychische stoornis» kunnen worden
aangemerkt.
Voor de duidelijkheid zij opgemerkt dat de kwalificatie van een classificatie als «DSM IV» op zichzelf
genomen niet zonder meer aanleiding kan geven voor toepassing van het wetsvoorstel. Als
voorwaarde voor het verlenen van verplichte geestelijke gezondheidszorg geldt, dat de psychische
stoornis dermate ernstige vormen aanneemt dat zij betrokkene zodanig in zijn greep heeft, dat er
ernstige schade voor hem of zijn omgeving ontstaat of dreigt te ontstaan. Hoofdstuk 3 van het
wetsvoorstel formuleert de criteria voor verplichte zorg aan personen met een psychische stoornis.”
Artikel 5:10 (gegevensverstrekking)
De zorgverantwoordelijke verstrekt de zorgkaart en het zorgplan aan de commissie.
Artikel 5:7 (de zorgkaart)
1. De zorgverantwoordelijke stelt samen met betrokkene en zijn vertegenwoordiger een
zorgkaart op. De zorgkaart vermeldt de voorkeuren van betrokkene.
2. De patiëntenvertrouwenspersoon verleent op verzoek van betrokkene advies en bijstand bij
het opstellen van de zorgkaart.
Op pagina 65 van de Memorie van Toelichting staat:
“In hoofdstuk 2 is als algemeen uitgangspunt geformuleerd dat bij de voorbereiding, uitvoering,
wijziging en beëindiging van verplichte zorg, zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de
wensen en voorkeuren van betrokkene (artikel 2:1, vijfde lid). Artikel 5:7 werkt dit uitgangspunt uit
door de zorgverantwoordelijke te verplichten om een zorgkaart op te stellen. Op deze zorgkaart
worden de wensen en voorkeuren van betrokkene ten aanzien van de (verplichte) zorg vastgelegd.
De bepaling dat de zorgverantwoordelijke samen met betrokkene en zijn eventuele
vertegenwoordiger de verklaring opstelt, benadrukt dat de zorgkaart het perspectief van betrokkene
weergeeft en niet van de zorgverantwoordelijke. Met name personen aan wie al eerder onvrijwillige
zorg is verleend zullen eigen voorkeuren voor de soort medicatie, de wijze van toediening en het al
dan niet toepassen van specifieke dwangmaatregelen hebben ontwikkeld.”
Artikel 5:8 (het zorgplan)
1. De zorgverantwoordelijke stelt in overleg met betrokkene en zijn vertegenwoordiger een
zorgplan op. Het zorgplan vermeldt in elk geval:
a. een diagnose van de psychische stoornis;
b. de zorg die noodzakelijk is om het aanzienlijke risico op ernstige schade weg te
nemen;
c. het doel van verplichte zorg;
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d. de voorwaarden die noodzakelijk zijn om de deelname van betrokkene aan het
maatschappelijk leven te bevorderen;
e. de wijze waarop rekening wordt gehouden met de voorkeuren van betrokkene ten
aanzien van de zorg, zoals vastgelegd op de zorgkaart of in de zelfbindingsverklaring;
f. de minimale en maximale duur van de afzonderlijke vormen van zorg;
g. de wijze waarop de zorgaanbieder en de geneesheer-directeur de kwaliteit van de
verplichte zorg bewaken;
h. de evaluatiemomenten waarop de geneesheer-directeur en de
zorgverantwoordelijke de subsidiariteit, proportionaliteit, effectiviteit en veiligheid
beoordelen van de zorg en de verplichte zorg;
i. de zorgaanbieder, de geneesheer-directeur en de zorgverantwoordelijke die kunnen
worden belast met de uitvoering van de zorgmachtiging, en zonodig de
accommodatie.
2. Indien de zorgverantwoordelijke en betrokkene of zijn vertegenwoordiger niet tot
overeenstemming komen, vermeldt het zorgplan de redenen daarvoor.
3. Bij ministeriële regeling wordt op advies van de commissie in overeenstemming met de
inspectie een model voor een zorgplan vastgesteld.

De cliënt ziet dus op volgorde: een onafhankelijke arts voor de medische verklaring, een
zorgverantwoordelijke voor het zorgplan en de zorgkaart (evt. de PVP-er), een volledige commissie
bij de hoorzitting, een advocaat en een rechter. En de cliënt zal al die keren zijn verhaal opnieuw
moeten doen en weten dat het beoordeeld wordt op het schade-criterium. Daardoor wordt het
moeilijker om over problemen te praten, want daarmee maakt de cliënt zich kwetsbaar met alle
risico’s van dien. De kans dat een cliënt de schone schijn ophoudt en zijn problemen verbergt neemt
aanzienlijk toe wanneer het uitgangspunt “een oordeel over verplichte zorg en dwangtoepassing” is.
Dit uitgangspunt ondermijnt het aangaan van contact, vroegsignalering en werkelijke hulpverlening.
De medische verklaring (art 5.6) moet de relatie vermelden tussen psychische stoornis (op basis van
de DSM-IV-classificaties) en het gedrag dat tot een aanzienlijk risico op ernstige schade leidt.
In de DSM-IV worden talloze gedragingen geclassificeerd als symptoom van een stoornis, als een
soort medisch oorzaak-gevolg principe. Op diezelfde manier wordt “gedrag dat tot een aanzienlijk
risico op ernstige schade leidt” als een symptoom en gevolg van een stoornis beschouwd.
GGZ is echter geen medisch vakgebied, maar een psychosociale aangelegenheid.
Gedrag (ook gedrag dat mogelijk tot een aanzienlijk risico op ernstige schade leidt) komt voort uit
menselijke emoties. Gedrag staat niet los van de omgeving en heeft altijd een oorzaak of reden
(bijvoorbeeld angst, boosheid, wensen, principes, bepaalde opvattingen enz.). Gedrag is dus geen
ziekte, maar een (re)actie m.b.t. de persoonlijke beleving van dat moment. Gedrag is een sociaalmaatschappelijk verschijnsel dat uiting geeft aan een verzameling persoonskenmerken (karakter)
Ieder mens heeft een eigen karakter.
Door het gedrag als “ziekte of stoornis” te bestempelen, neemt men de beleving (en daarmee de
identiteit) van diegene niet serieus. “Psychische stoornissen” omvatten een psychosociaal
interactieprobleem dat niet losgekoppeld kan worden van het persoonlijke leven en de omgeving van
de persoon. Het is dan ook fundamenteel onjuist om in sociaal-maatschappelijke crisissituaties op
zogenaamde “medische gronden” in te grijpen.
(op pagina 58 onder C: CRPD wordt een nieuw model – het Eindhovens Model- geïntroduceerd dat
dergelijke diagnostiek overbodig maakt)
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De zorgkaart (art. 5.7) bevat dus “voorkeuren van de betrokkene”, echter het aantekenen van
voorkeuren betekent niet dat daar in de praktijk ook werkelijk gehoor aan wordt gegeven. De
mogelijkheden in de praktijk zijn immers altijd bepalend voor “het zoveel mogelijk honoreren van
voorkeuren bij dwangtoepassing”.
Ook maakt het veel uit of het gaat om vrije voorkeuren danwel beperkte en relatieve voorkeuren.
Hier is sprake van een aanbodgeoriënteerde benadering, waarbij een beperkte voorkeur kan worden
aangeven ten aanzien van de verplichte zorg, en de cliënt zich dient te schikken naar de geboden
opties, waarbij de minst-verschrikkelijke vorm van dwang onder het mom van “voorkeur” wordt
doorgevoerd, en zo lijkt het bijna een “vrijwillige voorkeur voor dwang”.
Voor cliënten die zich verzetten tegen dwang is het zeer onwenselijk en vernederend om te spreken
van een “voorkeur voor bepaalde dwangmaatregelen”. Dat voelt als totaal onbegrepen worden, en
als een mes in de rug door degenen van wie je begrip zou verwachten.
Door de voorkeuren binnen de marge van verplichte zorg te houden wordt bovendien ook de
ontwikkeling van nieuwe goede alternatieven belemmerd.
Het zorgplan vermeldt het doel, de voorwaarden en de bandbreedte van interventies die in de
toekomst toegepast kunnen worden op de cliënt. Het is de vraag hoe specifiek dit zal zijn, zeker
gezien de geldigheidstermijnen: een brede indicatie om genoeg mogelijkheden te hebben, of een
smal assortiment?
Maar uiteindelijk maakt dat niet zoveel uit, want artikel 8.9 t/m 8.12 Tijdelijke verplichte zorg in
onvoorziene situaties biedt altijd mogelijkheden om aanvullende dwang toe te passen. Er wordt
dus niets werkelijk uitgesloten.

Ten slotte zijn er aan het einde van Hoofdstuk 5 Commissie nog enkele artikelen opgenomen over
informatieverstrekking van en naar de commissie:
Artikel 5:11 (gegevensverstrekking)
1. De commissie is bevoegd inlichtingen te vorderen of inzage te vorderen van gegevens en
bescheiden, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van de taken, bedoeld in artikel
5:1, eerste lid, onderdelen a, b en d, noodzakelijk is.
2. Een ieder is verplicht aan de commissie binnen de door haar gestelde redelijke termijn alle
medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van haar
taken en bevoegdheden.
Artikel 5:12
1. Degene die op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van zijn ambt of beroep tot
geheimhouding is verplicht, kan zonder toestemming van degene die het betreft aan de
commissie inlichtingen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de
taken van de commissie, bedoeld in artikel 5:1, eerste lid, onderdelen a, b en d.
2. De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht van hetgeen in de uitoefening
van hun taak aan hen is toevertrouwd, tenzij enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling
verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
Artikel 5:20
1. De commissie verstrekt de gegevens en bescheiden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering
van hun taken aan personen en organisaties die zijn belast met de uitvoering van deze wet.
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2. De commissie kan gegevens en bescheiden anders dan bedoeld in het eerste lid, alleen
verstrekken:
a. met toestemming van betrokkene;
b. voor zover de persoonlijke levenssfeer van derden daardoor niet wordt geschaad;
c. indien het bij of krachtens wet bepaalde daartoe verplicht.
Artikel 5:21
1. Gegevens en bescheiden van de commissie kunnen zonder toestemming van betrokkene
ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek worden verstrekt, indien:
a. het onderzoek voorziet in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van
betrokkene niet wordt geschaad;
b. het onderzoek een zwaarwegend algemeen belang dient;
c. betrokkene niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen verstrekking.
2. De commissie houdt aantekening van verstrekking.
Er is dus duidelijk nauwelijks tot geen bescherming van persoonlijke gegevens!!
(zoals ook al bleek uit de opsporingsmiddelen uit Artikel 14)
De commissie behoudt zich het recht voor om de informatie naar believen te vorderen en te
verspreiden zonder toestemming van de betrokkene voor zover zij dat “noodzakelijk acht voor de
uitvoering” (art 5.20.1)
Artikel 5.12 maakt de geheimhoudingsplicht ongedaan, en stelt dat de commissie deze informatie
vervolgens verder kan verspreiden als “dit uit hun taak voortvloeit”.
Artikel 5.11 stelt dat iedereen verplicht is alle medewerking te verlenen aan de commissie.
Daarmee is er geen enkele bescherming meer van vertrouwelijke informatie, en kan men dus ook
niet meer spreken van vertrouwensrelaties met artsen, immers, de informatie kan elders belanden
(bij de commissieleden, zorgverantwoordelijken, en “eenieder die men noodzakelijk acht voor de
uitvoering”, dat zouden dus zelfs familie of naasten kunnen zijn.)
Met betrekking tot 5.21.1.a. : Het voor onderzoek verstrekken van gegevens met een zeer
persoonlijke karakter over dikwijls unieke situaties uit de persoonlijke levenssfeer is een serieuze
inbreuk op de privacy van de betrokkene, en kan op zichzelf als “schadelijk voor de persoonlijke
levenssfeer van de betrokkene” worden beschouwd.
5.21.1.c de term “uitdrukkelijk bezwaar” is overdreven en niet redelijk tegenover deze doelgroep die
wel wat anders aan zijn hoofd heeft dan uitzoeken waartegen hij/zij “uitdrukkelijk bezwaar” zou
moeten maken teneinde zijn persoonlijke gegevens te beschermen.
De uiteindelijke keuze om wel of niet mee te doen aan statistisch- en wetenschappelijk onderzoek
levert bovendien geen gevaar op voor de gezondheid van de cliënt en kan niet leiden tot schade zoals
omschreven in het wetsvoorstel. Er is dus blijkbaar een andere grondslag om de keuzevrijheid van
de cliënt op dit vlak te ontnemen.
De voorgaande artikelen met betrekking tot informatie-uitwisseling zijn werkelijk grenzeloos en
vormen geen afspiegeling van de fatsoensnormen in ons land.
Deze regels m.b.t. informatie-uitwisseling dienen geheel te worden herzien.

55

3. B: BOPZ (oude situatie)
Onder de wet BOPZ zijn er kleine verschillen tussen de diverse machtigingen, maar op hoofdlijnen
verloopt de procedure gelijk:
Er is onder de wet BOPZ een medische verklaring nodig van een onafhankelijk psychiater “met
redenen omkleed en ondertekend”, en een behandelingsplan (voor zover mogelijk) en dan oordeelt
een rechter na een hoorzitting met betrokkene(n). De cliënt krijgt daarbij doorgaans een advocaat
toegewezen.
Hieronder enkele passages uit de wet BOPZ:
1. De rechter kan op verzoek van de officier van justitie een machtiging verlenen om iemand die
gestoord is in zijn geestvermogens, in een psychiatrisch ziekenhuis te doen opnemen en te
doen verblijven.
2. Een machtiging kan slechts worden verleend indien naar het oordeel van de rechter:
a. Een stoornis van de geestvermogens aanwezig is
b. De stoornis van de geestvermogens betrokkene gevaar doet veroorzaken, en,
c. Het gevaar niet door tussenkomst van personen of instellingen buiten een
psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend.
3. Bij een verzoek moet worden overgelegd een verklaring van een psychiater die de
betrokkene met het oog daarop kort tevoren heeft onderzocht, maar niet bij diens
behandeling betrokken was. Uit de verklaring dient te blijken dat de persoon op wie de
verklaring betrekking heeft, gestoord is in zijn geestvermogens en dat een geval als bedoeld
in het tweede lid zich voordoet. De verklaring verschaft inzicht inde actuele geestelijke
gezondheidstoestand van de betrokkene. De verklaring is met redenen omkleed en
ondertekend.
4. De rechter verleent een machtiging slechts indien een behandelingsplan wordt overgelegd
dat met instemming van de betrokkene door de psychiater die verantwoordelijk zal zijn voor
de behandeling, verder te noemen de behandelaar, is opgesteld. Het behandelingsplan bevat
de therapeutische middelen die zullen worden toegepast teneinde het gevaar af te wenden.


Alvorens op het verzoek tot het verlenen van een machtiging te beschikken, hoort de rechter
degene ten aanzien van wie de machtiging is verzocht, tenzij de rechter vaststelt dat de
betrokkene niet bereid is zich te doen horen. Indien de betrokkene in Nederland verblijft,
maar buiten staat is zich naar de rechtbank te begeven, zal de rechter, door de griffier
vergezeld, het te zijner verblijfplaats horen. Indien de betrokkene reeds in een psychiatrisch
ziekenhuis of in een ziekenhuis, niet zijnde een psychiatrisch ziekenhuis, verblijft, wordt de
rechter, vergezeld van een griffier, door het ziekenhuis in de gelegenheid gesteld hem aldaar
te horen. Indien de betrokkene niet in Nederland verblijft, wordt de verdere behandeling van
het verzoek tot het verlenen van een machtiging aangehouden totdat hij in Nederland kan
worden gehoord.



De rechter doet zich, zo mogelijk, voorlichten door:
o Degene die het verzoek heeft ingediend
o De echtgenoot
o Degene door wie betrokkene wordt verzorgd
o De ouders van de betrokkene die het gezag uitoefenen
o De voogd, de curator of de mentor van de betrokkene
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o De instelling of psychiater die de betrokkene behandelt of begeleidt
o Degene die de verklaring heeft afgegeven (onafhankelijke psychiater).
De rechter kan zich doen voorlichten door een of meer van de bloedverwanten die het
verzoek niet hebben ingediend.
De rechter kan onderzoek door deskundigen bevelen en is bevoegd deze deskundigen
alsmede getuigen op te roepen. De rechter roept de door de betrokkene opgegeven
deskundigen en getuigen op, tenzij hij van oordeel is dat door het achterwege blijven
daarvan de betrokkene redelijkerwijs niet in zijn belangen kan zijn geschaad. Indien hij een
opgegeven deskundige of getuige niet heeft opgeroepen, vermeldt hij de reden daarvan in
de beschikking.
Indien de rechter dit gewenst oordeelt, kan hij personen.. verplichten te verschijnen.
Indien de rechter zich doet voorlichten door een of meer der personen .. buiten
tegenwoordigheid van de betrokkene, wordt de zakelijke inhoud van de verstrekte
inlichtingen aan de betrokkene medegedeeld.

De besluitvormingsprocedure wordt in het wetsvoorstel Verplichte Zorg dus hoofdzakelijk in de
uitvoering gewijzigd, maar niet in de kern. De opeenvolgende stappen blijven hetzelfde (medische
verklaring met relatie tot gedrag, zorgplan/behandelingsplan en einduitspraak door de rechter), maar
het geheel wordt uitgebreid met een advies van een multidisciplinaire commissie (in plaats van de
second opinion door een onafhankelijke psychiater die onder de wet BOPZ plaatsvindt).
Ervan uitgaande dat de zorgverleners onder de wet BOPZ ook hun best deden om dwang slechts als
ultimum remedium toe te passen, is het de vraag hoeveel verschil de uitbreiding van de procedure
middels een adviescommissie in de praktijk zal maken, als er niets veranderd aan het zorgaanbod.
Het karakter van de wet BOPZ komt terug in het wetsvoorstel Verplichte Zorg , en de wijzigingen
betreffen vooral uitbreidingen (bijv. m.b.t. criteria, doelen, doelgroep, dwangmogelijkheden en de
commissie in de besluitvormingsprocedure).
Men vond de BOPZ al enorm complex en niet praktisch, en het lijkt alsof de bureaucratie wederom
alleen maar is toegenomen.
Waarom komt er een dure commissie bij, en komen er niet meer hulpverleners. Een commissie
voorkomt geen crisis, een hulpverlener kan dat wel.
Investeer in wenselijke middelen, niet in onwenselijke laatste redmiddelen en schijnoplossingen.

Er is een manier om het wezenlijk anders te doen, zie de volgende pagina’s
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3. C: CRPD, het VN-verdrag inzake de rechten van personen met beperkingen
Volgens de nieuwe opvattingen en uitgangspunten voor de zorg in crisissituaties dient het aanbod
van het ultimum remedium vervangen te worden door een aanbod van Prima Remedia , waarmee
goede zorg op maat kan worden verleend.
Het vinden van de juiste Prima Remedia en zorg op maat is een persoonlijke zoektocht. Die nauw
samenhangt met het persoonlijke karakter en persoonskenmerken van de persoon en
omgevingsfactoren.
De adviescommissie bestaat uit mensen die de cliënt niet persoonlijk kent, en heeft daardoor geen
inzicht in het leven van de cliënt. De commissie is daarmee gestoeld op afstandelijkheid in plaats van
nabijheid, terwijl zorg juist enorm persoonlijk is en bij de persoon moet passen.
Er is een andere besluitvormingsprocedure nodig die het leven van de cliënt integraal benaderd en
gericht is op inclusie, en die daarbij aandacht heeft voor de persoonlijke levenssituatie, kansen,
zorg op maat en Prima Remedia.
Hiervoor heeft Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights het “Eindhovens Model”
ontwikkeld, waarbij de Eigen Kracht-conferentie wordt ingezet. (zie ook www.eigen-kracht.nl)
In deze paragraaf wordt het Eindhovens Model en de Eigen Kracht-conferentie toegelicht.
Ook kunt u via Stichting Mind Rights ( tekeertegendeisoleer@hotmail.com ) de tweede versie van het
plan van het Eindhovens Model voor Supported Decision Making – Eigen Kracht-conferenties in
crisissituaties op het gebied van geestelijke gezondheid opvragen, dat is uitgewerkt door Stichting
Mind Rights, in samenwerking met de Eigen Kracht-Centrale.

Het Eindhovens Model voor Supported Decision Making
4.1
Ontwikkeling van een Eindhovens model :
Naar aanleiding van de nieuwe wetsvoorstellen, het VN-verdrag en een aantal andere projecten met
o.a. de werkgroep Dwang en Drang van de cliëntenorganisatie van de GGzE (Eindhoven), heeft Jolijn
Santegoeds het initiatief genomen tot het uitwerken van het plan voor een gemeentelijk portaal
inzake crisiszorg in Eindhoven.
In/voor crisissituaties kan een ieder naar dit loket voor een aanvraag van informatie, advies of
ondersteuning. Op zoek naar onbenutte mogelijkheden kunnen commissieleden de cliënt en diens
netwerk een Eigen Kracht-conferentie aanbieden en samenwerken op basis van het daarin gemaakte
plan.
Over het Eindhovens model zijn inmiddels contacten gelegd met de gemeente Eindhoven, die
toegezegd heeft een pilot van het Eindhovens Model te willen faciliteren, met het ministerie van
VWS (in het kader van Krachtwijken). Ook is er contact met diverse lokale organisaties, zoals de GGzE
en met name de cliëntenorganisatie daarvan, Zorgbelang/RCO (stadagenda) en inloopcentrum de
Boei. En er is een samenwerking gestart met de Eigen Kracht-Centrale. Er is vanuit meerdere plaatsen
in Nederland interesse voor het Eindhovens Model getoond, en ook door de World Health
Organization (WHO). Er is dus op meerdere fronten interesse voor de verdere ontwikkeling van het
hier beschreven Eindhovens model.
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4.2
Basis
Bij de ontwikkeling van dit Eindhovens Model voor een crisisportaal is Jolijn Santegoeds onder
andere geïnspireerd door de visie van Eigen Kracht Centrale en de weerslag van deze visie in Eigen
Kracht-conferenties (zie www.eigen-kracht.nl ) en door inzichten van ervaringsdeskundigen inzake
crisissituaties en dwangtoepassingen.
Voorgesteld wordt als startpunt voor de beslisprocedure van Verplichte Zorg de crisissituatie te
nemen die zich voordoet (als deel van het stadsleven, dus WMO), en niet: het advies over mogelijke
dwang (GGZ gerelateerd). In de praktijk is een dwangadvies enkel aan de orde in een crisissituatie,
maar er zijn dan ook vaak (bijna altijd) nog onbenutte kansen of mogelijkheden (“prima remedia”).
Om op vroege signalen te kunnen reageren, op tijd in gesprek te gaan en om dwangpreventie
mogelijk te maken is het nodig om als startpunt de crisissituatie te nemen, anders zou de drempel
naar het portaal in veel gevallen te hoog kunnen te zijn.
Het is ook belangrijk om de focus vooral op (maatschappelijke) kansen te leggen in plaats van op een
hospitaliserende benadering. In een “crisissituatie” waarin de draagkracht van het eigen netwerk
opraakt is het belangrijk om specifiek te bepalen wat de knelpunten zijn (bijvoorbeeld extreem
heftige problematiek (prikkels) of een gebrek aan bescherming). Het goed en in overeenstemming
met de cliëntcliënt en diens netwerk formuleren van het knelpunt cq probleem kan bijdragen aan het
vinden van de beste, minst ingrijpende oplossing.
Noch het eigen netwerk, noch de voorgestelde adviescommissie uit de wet Verplichte Zorg kan het
leven van een cliënt geheel overzien, dus vandaar dat het samenbrengen van de kennis in een Eigen
Kracht-conferentie de voorkeur krijgt, waarbij de nadruk ligt op wat wel mogelijk is en op wat er wel
goed gaat, zodat men kan ontdekken waar de kansen liggen.
Een integrale benadering van het leven van de cliënt is van groot belang, en de werkwijze van de
Eigen Kracht-conferentie (met het sociale netwerk) vormen een goed uitgangspunt c.q. overleginstrument waarin het eigen netwerk probeert een oplossing te vinden (zie www.eigen-kracht.nl en
de bijlage).
Omdat het besluit omtrent dwangtoepassing een zeer gevoelige en gecompliceerde zaak is waarbij
het wellicht moeilijk zal zijn om met alle betrokkenen op een lijn te komen, wordt in het Eindhovens
model beschreven op welke wijze de afstemming met professionals voor, tijdens en na de Eigen
Kracht-conferentie zal plaatsvinden.
De Eigen Kracht-conferentie is een besluitvormingsprocedure en kan de voorgestelde commissie
Verplichte Zorg (uit wetsvoorstel Verplichte Zorg) vervangen, overbodig maken of deze commissie
van advies of informatie voorzien. De Eigen Kracht-conferentie is een methode die vroegtijdig in een
crisissituatie kan worden aangewend om een oplossing te vinden voor de ontstane zorgen.
In plaats van in een (vroeg gesignaleerde) crisissituatie te kijken naar een schade-criterium uit het
wetsvoorstel Verplichte Zorg (of gevaarscriterium uit de BOPZ) wordt gekozen om oplossingsgericht
te werk te gaan via een Eigen Kracht conferentie.
In eerste instantie wordt aan de betrokkenen zelf gevraagd een plan te maken en dit aan de Eigen
Kracht-coördinator te presenteren.
Indien het niet lukt om in de Eigen Kracht-conferentie tot een gezamenlijk gedragen oplossing te
komen, kan er alsnog een verzoek neergelegd worden bij de voorgestelde Commissie Verplichte
Zorg. De commissie kan dan een advies formuleren waaraan het door familie en netwerk te maken
plan moet voldoen, het plan daarop toetsen en vervolgafspraken maken. Op deze wijze is de
afstemming tussen cliënt, familie en netwerk en professionals goed geregeld.
(Zie ook de procedure op pagina 61-62)
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Het sociale netwerk kent doorgaans de persoonlijke copingmechanismen van de cliënt, terwijl de
hulpverleners meer zicht hebben op de wetenschappelijke, professionele zorg-kant, de
(on)mogelijkheden van het zorgaanbod en algemene herstelmogelijkheden. In de Eigen Krachtconferentie komt deze kennis bij elkaar.
Die gebundelde kennis biedt naar verwachting werkelijk goede kansen voor de cliënt, die wellicht
beter begrepen en ondersteund zal gaan worden. Onbegrip is immers funest voor het contact met
familie en netwerk en de zorgrelatie. Indien gewenst kan de hoofdpersoon ook ervaringsdeskundigen
uitnodigen om informatie te geven. Als de cliënt ervaringsdeskundigen als vrienden in het eigen
sociaal netwerk heeft, kunnen ook zij deelnemen.
De crisiskaart is daarbij ook weer een waardevol instrument. Op een crisiskaart kan dan bijv.
aangegeven worden wie men minimaal bij de Eigen Kracht-conferentie zou willen hebben, of in
welke richting men oplossingen kan zoeken en wat men absoluut niet wil. Ook de signalen uit een
signaleringsplan zijn bruikbaar als informatie die gegeven kan worden in de Eigen Krachtconferentie.
4.3
Ondersteuning
In het Eindhovens model vormt de Eigen Kracht-conferentie een structureel onderdeel van het
‘protocol’ bij een crisis. Het is van belang dat er mogelijkheden en middelen komen om Eigen Krachtconferenties uit te voeren, maar ook dat er voldoende capaciteit is voor een flexibel zorgaanbod,
zoals thuiszorg en bemoeizorg (FACT en ACT). Het ligt in de lijn der verwachting dat cliënten en
families om deze vorm van ondersteuning zullen vragen.
Ook kan er via dit portaal - zonodig- extra ondersteuning (High Care) op afroep voor zorginstellingen
in de stad worden aangeboden, bijvoorbeeld om werkdruk-separaties te voorkomen. Het kan dus
ook een soort uitzendorgaan worden voor mobiele, ambulante) hulpverleners (dit is vergelijkbaar
met het concept van de High Care-consultatieteams die bijv. bij GGzE worden ingezet om te
ondersteunen bij de hulpverlening in crisissituaties) Een professioneel ambulant consultatieteam
voor de-escalatie van crisissituaties heeft als voordeel dat er in een acute crisis direct een
hulpverlener mee kan naar de crisislocatie, die kan het zorgcontact dan dus zonder haast en tijdsdruk
direct beginnen, met aandacht voor communicatie en vertrouwen. Dat is een voorbeeld van
vermaatschappelijking van de klassieke klinische zorg naar integrale zorg voor de volksgezondheid.
Het idee dat er eerst een diagnose of indicatie moet zijn, voordat een hulpverlener vrijblijvend advies
mag geven in een crisissituatie, dient losgelaten te worden in het kader van preventie. Er is een
aanbodsverplichting en een recht op toegankelijkheid van goede zorg (zonder dwang).
Het Eindhovens Model omvat dus een soort maatschappelijk crisis-loket, waar men bij crisissituaties
terecht kan voor informatie, advies, ondersteuning, het maken van een plan (Eigen Krachtconferentie) etc. Het model gaat verder dan het beoordelen van wel/geen dwang, maar biedt een
mogelijkheid om een plan met oplossingen te maken voor allerlei persoonlijke crisissituaties in een
stad.
Het Eindhovens Model is een laagdrempelige overlegvorm met alle betrokkenen die nodig zijn om
een plan te maken en voorziet in samenwerking tussen cliënt, familie en netwerk en professionals.
Voor het faciliteren van de Eigen Kracht-conferentie wordt samengewerkt met de Eigen Kracht
Centrale.
4.4
Procedure
Zoals gezegd biedt het gezamenlijke betrekken van het netwerk van de cliënt, met familie,
naastbetrokkenen en bestaande zorgrelaties (triade) belangrijke kansen om alternatieve interventies
te bedenken, en om afglijden te voorkomen.
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Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor het eigen netwerk, zoals naasten en familie, omdat zij
de cliënt en zijn/haar natuurlijke copingmechanismen vaak het beste kennen. Met dergelijke
informatie (bijvoorbeeld hoe diegene doorgaans met spanning omgaat enz.). komt men meestal een
stapje verder op weg naar alternatieven voor dwang, compromissen en vrijwilligheid.
Dit Eindhovens model gaat uit van samenwerking door professionals, cliënt en familie en netwerk,
dat aansluit bij de leefsituatie van de cliëntcliënt.
Hier volgt een stappenplan van de procedure.
Uitgangspunt:
Er ontstaat een situatie waarbij een zorgbehoefte in het spel is.
Er is dus “een probleem/ crisis/ noodzaak enz.”.
Stappenplan:
 Signaleren van de situatie
Signaleren gebeurt vaak door familie, naastbetrokkenen, behandelaars, derden enz.


Actie: aanmelden bij de Eigen Kracht Centrale
De aanmelding kan gedaan worden door familie, naastbetrokkenen, behandelaars, mogelijk
ook door derden zoals politie enz.



Bijeenbrengen van het netwerk en maken van een plan: Eigen Kracht conferentie
Er wordt een Eigen Kracht-conferentie gehouden, waarin de betrokken professionals
informatie geven, waarna cliënt en familie en netwerk vervolgens een plan maken over wat
nodig is om de situatie te verbeteren. In het plan staat wat familie en netwerk zelf aan hulp
en steun kunnen bieden en wat zij vragen aan de professionele dienstverlening.



Zonder vrijwillige oplossing volgt: professioneel advies
Als de Eigen Kracht-conferentie niet tot resultaat leidt of het plan niet voldoet aan eventueel
gestelde bodemeisen, wordt er een verzoek gedaan aan de voorgestelde Commissie
Verplichte Zorg (of BOPZ-rechter) om een (eventueel bindend) advies uit te brengen,
waaraan het plan dient te voldoen. Daarbij worden de mogelijkheden voor de minst
ingrijpende oplossing gezocht en onderzocht, zowel door de commissie alsook door andere
betrokkenen.



Adviesberaad
Daarbij worden de uitkomsten gezamenlijk besproken met alle conferentieleden en is er
eventueel de mogelijkheid tot bijstelling van het conceptadvies.



Definitieve beslissing
Aan het eind van de tweede zitting, waarbij het advies maximaal is afgestemd op de wensen
van de betrokkenen, is er een definitief advies, dat eventueel door een rechter bekrachtigd
kan worden. Er wordt gestreefd naar een maximaal draagvlak onder de aanwezigen.



Rechterlijke toets
Een beslissing waarbij onvrijwilligheid een rol speelt, zal door een rechter en advocaat
getoetst moeten worden vooraleer deze ten uitvoer kan worden gebracht.

Op de volgende pagina volgt een procedure schema dat op de volgende pagina’s nog verder
toegelicht zal worden.
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Signaleringsplan

Signaleren van
de situatie

Cliënt, Familie,
naastbetrokkenen,
behandelaars,
hulpverleners,
politie,…

Crisiskaart

Cliënt, Familie,
naastbetrokkenen,
behandelaars,
hulpverleners,
PVP,…

Aanmelden bij
Eigen Kracht
Centrale

Eigen Krachtconferentie
Maken van een plan door
cliënt, familie en netwerk,
op basis van eigen en
professionele informatie

P
Vrijwillige
oplossing:
uitvoering van
het Eigen
Kracht-plan

Geen vrijwillige
oplossing?

Zorgkaart

Professioneel
advies
Advies van
Commissie
Verplichte Zorg

(F)ACT / Bemoeizorg?
Dwang? Alternatieven?
Intensive Care?
Bemiddeling?
Voorwaarden?
…?

D

Concept-advies

C

Adviesberaad
Cliënt, Familie,
naastbetrokkenen,
behandelaars,
hulpverleners,
PVP,…

Adviesbespreking met
alle conferentieleden
en Commissie

Definitief ADVIES
over
mogelijkheden

Bijstelling van het
advies nodig?

A
Rechterlijke toets
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4.6
Het Eindhovens model in relatie tot het Conceptwetsvoorstel Verplichte Zorg
In vergelijking tot het Wetsvoorstel Verplichte Zorg bevat het Eindhovens model een aantal
bijzondere, goed doordachte zaken.
a. De procedure correspondeert met de Deming-cirkel Plan-Do-Check-Act (P-D-C-A) Dat is een
kwaliteitskenmerk.
b. Het Eindhovens model bevat een aansluiting tussen vrijwillige en onvrijwillige zorg.
c. Het betrekken van het gehele netwerk in de Eigen Kracht-conferentie
Men moet altijd eerst goed analyseren wat het probleem is, want elke situatie is anders. Soms
komen problemen voort uit financiële problemen of onzekerheden, medicijnvoorschriften, of botert
het niet met de behandelaar en verloopt de zorgrelatie stroef. Dan is dwang niet de beste oplossing,
maar kan men beter de bron aanpakken. De actueel bestaande zorgrelaties in het steunsysteem van
de cliënt behoren in het Eindhovens Model tot het netwerk, en dus tot de deelnemers aan de Eigen
Kracht-conferentie, mits de cliënt dat wil. Immers, de hulpverleners hebben de escalatie niet kunnen
voorkomen. Door de inbreng van professionele deskundigheid in de Eigen Kracht-conferentie kunnen
cliënt, familie en netwerk hun plan baseren op eigen, ervarings- en professionele deskundigheid.
d. De fasering van de besluitvorming is anders.
Er komt eerst een “veilige” informatieve en bemiddelende bijeenkomst (de Eigen Krachtconferentie), om het knelpunt te signaleren en te kijken hoe dat opgelost kan worden. Daarbij kan
niet direct overgegaan worden op dwangtoepassing (dat kan pas na de advieszitting, die alleen
plaatsvindt als de Eigen Kracht-conferentie geen (veilig) plan heeft opgeleverd.). De cliënt en zijn
netwerk hebben in de Eigen Kracht-conferentie de kans om ook zelf hun ideeën en oplossingen te
bedenken, waarbij de leefsituatie en welbevinden doorslaggevend is.
Als het niet lukt om gezamenlijk een oplossing te bedenken, gaat men verder met het inwinnen van
een professioneel advies bij de Commissie. Het advies bestaat uit specifieke oplossingsrichtingen of
interventies die besproken worden met alle betrokkenen van de Eigen Kracht-conferentie. In deze
fase kan men bijv. ook de plaatsingsmogelijkheden onderzoeken, en het netwerk kan ook nog extra
bemiddelen met de cliënt enz. De commissie stelt in deze fase een professioneel advies op, maar ook
het eigen netwerk en de cliënt zijn vrij om een concept-oplossing aan te dragen.
Daarna volgt een adviesberaad. Het concept-advies wordt door alle aanwezigen getoetst en zonodig
bijgesteld tot er een optimale balans is gevonden tussen de zorgbehoefte en maximale tevredenheid.
De cliënt krijgt zoveel mogelijk inspraak.
Na het beraad over het professionele advies wordt een definitief advies opgesteld.
Het definitieve advies wordt opgesteld door de Commissie en wordt in lijn met het wetsvoorstel
Verplichte Zorg voorgelegd aan een rechter.
Deze uiterste stap is dus de juridische zitting (met advocaat en rechter aanwezig). Als een cliënt het
niet aandurft, of niet wil deelnemen aan een bijeenkomst waarbij hij misschien “veroordeeld wordt
tot opname of iets dergelijks” Dan kan hij/zij verstek laten gaan, maar dat gaat dan niet ten koste van
de informatie-uitwisseling, die immers de Eigen Kracht-conferentie heeft plaatsgevonden.
e. Bijzonderheden vanuit cliëntenperspectief
De kans om een afwijkende mening te hebben (in de Eigen Kracht-conferentie) zonder direct gestraft
te worden voor hetgeen verteld is, geeft een gevoel van regie, erkenning en eigenwaarde en biedt
daarom een extra kans om de hulpverleningsrelatie goed te houden. Ook het gevoel dat een cliënt
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“nog kan ontsnappen aan de veroordeling” en werkelijk iets te winnen heeft, zal vermoedelijk
bijdragen aan meer informatie en betere communicatie (de cliënt kan ervoor kiezen om te spuien en
weg te lopen, en zich door die wetenschap wellicht sterker voelen en wat opener opstellen). De
geboden ruimte getuigt immers van goede bedoelingen van het netwerk (minder aanvallend). Dat
biedt dus ook een kans voor behoud van vertrouwen en de verdere hulpverlening.
In de Eigen Kracht-conferentie kan de (weigerende) cliënt de algemene lijn en sfeer mede bepalen
en zich –zonodig- beter voorbereiden op de tweede zitting. Bovendien hangt het oordeel in een
dergelijke gefaseerde besluitvorming minder van een momentopname af, en kan er tijd worden
vrijgemaakt voor specifiek en afgesproken onderzoek (adviesfase).
Als het komt tot een adviesberaad, kan de cliënt aanvullingen doen op eerdere uitspraken of
terugkomen op zijn mening. Kortom, er is sprake van een tweede kans.
4.7
Samenstelling van de Multidisciplinaire Commissie
De samenstelling van de Commissie Eindhoven kan aansluiten bij het voorstel uit de wet verplichte
zorg. Echter er zijn wellicht nog kansrijkere mogelijkheden die we in het Eindhovens Model uit
zouden willen proberen. Een ervaringsdeskundige is eigenlijk onmisbaar voor een deskundig advies,
en die zal in het Eindhovens model dus ook toegevoegd worden aan de commissie.
In het Eindhovens Model krijgt de cliënt om wie het gaat in principe zoveel mogelijk zeggenschap
over de samenstelling van de uiteindelijke besprekingen. Dat geldt zowel voor de Eigen Krachtconferentie als voor het adviesberaad. Bij de Eigen Kracht-conferentie heeft de cliënt geheel de
regie. Bij het adviesberaad in mindere mate omdat daar ook professionele keuzes van invloed zijn.
Hij/zij kan daartoe personen uit zijn/haar netwerk aanwijzen c.q. uitnodigen, of weigeren, en kan,
indien mogelijk, ook een voorkeur aangeven voor de samenstelling van de commissie (binnen de
marge van het aanbod). Indien de cliënt geen keuze wil of kan maken zal er zoveel mogelijk
democratisch een keuze gemaakt worden door het netwerk en de commissie (afhankelijk van de
aard van de situatie). Supported Decision Making krijgt de voorkeur boven Substitute Decision
Making.
Een crisiskaart kan ook informatie bevatten over de gewenste samenstelling van de conferentie en
dient zoveel mogelijk te worden gevolgd.
De gewenste samenstelling van de multidisciplinaire commissie als gesprekspartner in het
adviesberaad van het Eindhovens Model is gebaseerd op de commissie uit het wetsvoorstel
Verplichte Zorg en bestaat uit:
1. Psychiater: voor onafhankelijke toets van diagnose en behandelplan
2. Jurist: voor juridische context en rechtsbescherming (PVP, advocaat enz.)
3. SPV (Sociaal psychiatrisch verpleegkundige): voor intervisie van de bejegening en zorgrelatie
in de leefsituatie
4. Ervaringsdeskundige: voor bijdragen vanuit het cliëntenperspectief (oa begripsvergroting, bij
voorkeur gespecialiseerd in de besproken problematiek)
5. Aanvullende deskundigheid afhankelijk van het zwaartepunt van de conferentie evt.
deskundige inzake familieperspectief bij ambulante zorg of een aanvullende specialist
bijvoorbeeld bij verslaving)
Daarbij dient te worden opgemerkt dat het voorstel om een SPV-er het cliënten en
familieperspectief te laten vertolken (zoals op P10 van de memorie van toelichting) niet in de lijn van
dit voorstel past. Er hoort sowieso een ervaringsdeskundige in de commissie (met duidelijk
cliëntenperspectief). En een verpleegkundige (voor intervisie). Vertolking van cliënt- en
familieperspectief is aan cliënt en familie zelf.
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Overige aanwezigen (bij voorkeur 5 tot 8 personen)
 De cliënt in kwestie
 Familieleden (minstens 2 of 3)
 Naastbetrokkenen (minstens 2 of 3)
- Huidige behandelaar
- Huidige hulpverlener (meerdere indien van toepassing)
- PVP of vertrouwenspersoon
Per situatie zal bekeken worden wat wijs en haalbaar is. De praktijk zal het ons leren.
4.8
Toepassingen van het Eindhoven Model
Het Eindhovens Model kan in crisissituaties worden ingezet (vooral in minder acute situaties), maar
is ook erg geschikt voor evaluaties en de beëindiging van dwangtoepassingen..
Bij een evaluatie-conferentie zal de Eigen Kracht-conferentie vooral gaan over de effectiviteit en de
eventuele noodzaak voor vervolg van de maatregelen worden besproken en getoetst. Ook is er
vanzelfsprekend aandacht voor de wederkerigheid en het realiseren van de voorwaarden voor
beëindiging.
Bij een beëindigings-conferentie zal de Eigen Kracht-conferentie vooral gaan over de aspecten van
beëindiging van de maatregel(en) , met eventueel aanvullende voorwaarden, een signaleringsplan of
crisiskaart. Zeker bij beëindiging van een machtiging is het belangrijk dat het steunsysteem van een
cliënt meedenkt en vormgeeft aan het plan, zodat er draagvlak is en zij op de hoogte zijn van
afspraken en signalen, om continuïteit van successen mogelijk te maken.
In een beëindigings-conferentie kan men het steunsysteem in de leefsituatie van de cliënt integraal
afstemmen op de situatie. Bepaalde vormen van wederkerigheid en veel van de gesuggereerde
voorwaarden voor ontslag (beschikken over woonruimte, identiteitspapieren, verzekering, inkomen
enz.) zijn ook afhankelijk van diverse veldpartijen. (woningcorporaties, aanvraagprocedures,
beschikbaarheid van ambulante zorg en ondersteuning, bereidheid van het eigen netwerk enz.) Het
is erg belangrijk om te analyseren welke van deze voorwaarden toelaatbaar en proportioneel zijn. En
hoe men anders met dit soort zaken zou omgaan.
Het ligt in de lijn der verwachting dat in veel zaken in een Eigen Kracht-conferentie een plan gemaakt
zal worden. In situaties waarin dit niet het geval is, zal het in het adviesberaad de taak van een jurist
en ervaringsdeskundige (en eigenlijk de hele commissie) mogelijk vaak inhouden dat zij weerstand
bieden aan voorstellen om dwang toe te passen, zodat het netwerk wordt gestimuleerd om andere
oplossingen te bedenken. Dat is allemaal winst ten opzichte van de huidige situatie, waar
communicatie vaak niet zo direct verloopt (met alle gevolgen van dien).
Ook wordt de mogelijkheid van een klachten-beraad onderzocht.
Een pilot van het Eindhovens Model zal starten in het najaar van 2010 in Eindhoven en mogelijk ook
in andere steden.
In deze pilot zal het Eindhovens Model in eerste instantie ingezet gaan worden om (gedwongen)
opname te voorkomen, en crisissituaties op het vlak van geestelijke gezondheid in de samenleving
hanteerbaar en oplosbaar te maken.
Daarbij zal er in bepaalde situaties ook ondersteuning en zorg op maat geregeld moeten kunnen
worden, op basis van de uitkomsten van de Eigen Kracht-conferentie in het Eindhovens Model.
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Er zijn tegelijkertijd (klinische) High-Care-consultatieteams in oprichting bij GGz Eindhoven, gericht
op professionele de-escalatie zonder dwang en intensieve begeleiding.
Binnen het Eindhovens Model kan er mogelijk een dergelijk gespecialiseerd ambulant High Careconsultatieteam ingezet worden in acute crisissituaties, en dit team kan eventueel zelfs ook een rol
krijgen in of in plaats van de “adviescommissie”, mits niet de dwangtoepassing en juridische toetsing
centraal staat, maar het welzijn van de persoon in kwestie, zoals het Eindhovens Model beoogd.

Een veel gehoorde reactie is: “de wet verplichte zorg is geen zorgverzekeringswet, en kan dus ook
geen zorg-indicatie of ondersteuning regelen, zoals voorgesteld in het Eindhovens Model”
Maar feitelijk doet de wet BOPZ dat al wel, namelijk via een IBS of RM-indicatie, waardoor er een
breekijzer is om een bed te regelen, alleen gaat dat enkel op onvrijwillige titel.
Besef goed: De wet wordt niet vervangen met als doel de wet te vervangen, maar met als doel de
mensen van Nederland te dienen met de best mogelijke organisatie van oplossingen.
Het is dus noodzakelijk dat een nieuwe wet de omgang met acute crisissituaties beter regelt dan tot
dusver het geval is, en er voor meer preventie van dwang wordt gezorgd.
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Thema 4 – Recht en kwaliteit
In thema 4 wordt beschouwd welke voorzieningen er zijn voor rechtspositie, toezicht,
klachtprocedures en kwaliteit. In het wetsvoorstel Verplichte GGZ omvat dit de volgende
hoofdstukken:
Hoofdstuk 10 Klachtprocedure en schadevergoeding
Hoofdstuk 11 Patiëntenvertrouwenspersoon
Hoofdstuk 12 Familievertrouwenspersoon
Hoofdstuk 13 Advocaat

4.A: Actuele wetsvoorstel Verplichte GGZ
Paragraaf 1 Instelling en taakomschrijving van de klachtencommissie
Artikel 10:1
De zorgaanbieder is aangesloten bij een door één of meer representatief te achten
cliëntenorganisaties en één of meer representatief te achten organisaties van zorgaanbieders
ingestelde klachtencommissie die namens de zorgaanbieder, in afwijking van artikel 2 van de Wet
klachtrecht cliënten zorgsector, beslist op klachten als bedoeld in artikel 10:3, eerste lid.
Artikel 10:2
1. Ten behoeve van de vervulling van haar taak houdt de klachtencommissie zich in elk geval op
de hoogte van de ontwikkelingen op het terrein van het verlenen van zorg en verplichte zorg.
2. De samenstelling van de klachtencommissie is zodanig dat een deskundige en zorgvuldige
beslissing op de klacht is gewaarborgd.
3. De leden van de klachtencommissie zijn onafhankelijk en verrichten hun werkzaamheden
zonder vooringenomenheid.
4. De leden van de klachtencommissie zijn niet werkzaam bij of voor de zorgaanbieder en
hebben geen relatie tot de klager, betrokkene of zijn vertegenwoordiger.
5. De klachtencommissie hoort klager en betrokkene op een locatie die op eenvoudige wijze
bereikbaar is voor betrokkene.
6. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking
tot de samenstelling en de werkwijze van de klachtencommissie.
Paragraaf 2 De klachtprocedure
Artikel 10:3
1. Betrokkene, zijn vertegenwoordiger, zijn advocaat, de patiëntcontactpersoon, de
patiëntenvertrouwenspersoon of een andere belanghebbende kan een schriftelijke en
gemotiveerde klacht indienen bij de klachtencommissie over de nakoming van een
verplichting of een beslissing op grond van de artikelen 7:4, 8:5, 8:7 tot en met 8:12 en 8:18
tot en met 8:21.
2. De klachtencommissie kan een beslissing waartegen de klacht is gericht, schorsen.
3. Betrokkene of zijn vertegenwoordiger kan een patiëntenvertrouwenspersoon verzoeken om
advies en bijstand.
4. De klachtencommissie neemt een schriftelijke en gemotiveerde beslissing binnen 14 dagen
na ontvangst van de klacht.
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5. Indien de klacht is gericht tegen een beslissing die ten tijde van de indiening geen gevolg
meer heeft of waaraan in de tijd dat de klacht bij de commissie aanhangig is het gevolg is
komen te vervallen, neemt de klachtencommissie een schriftelijke en gemotiveerde
beslissing binnen vier weken na ontvangst van de klacht.
6. De klachtencommissie deelt de beslissing mee aan betrokkene, de vertegenwoordiger, de
geneesheer-directeur, de zorgaanbieder, de zorgverantwoordelijke, de inspectie en de
commissie.
Artikel 10:4
1. De beslissing van de klachtencommissie strekt tot:
a. onbevoegdverklaring van de klachtencommissie,
b. niet-ontvankelijkverklaring van de klacht,
c. ongegrondverklaring van de klacht, of
d. gegrondverklaring van de klacht.
2. De klachtencommissie verklaart een klacht niet-ontvankelijk, indien deze betrekking heeft
op de inhoud van de zorgmachtiging of crisismaatregel als zodanig.
3. Indien de klachtencommissie de klacht tegen een beslissing gegrond verklaart, vernietigt zij
de bestreden beslissing geheel of gedeeltelijk. Gehele of gedeeltelijke vernietiging brengt
vernietiging van de rechtsgevolgen van de beslissing of het vernietigde gedeelte van de
beslissing mee.
4. Indien de klachtcommissie de klacht gegrond verklaart, kan zij een opdracht geven tot het
nemen van een nieuwe beslissing of een andere handeling te verrichten met inachtneming
van haar beslissing.
5. De klachtencommissie kan een termijn stellen voor het nemen van een nieuwe beslissing of
het verrichten van een andere handeling.
6. De klachtencommissie is bevoegd een naar billijkheid vast te stellen vergoeding van geleden
schade toe te kennen.
Artikel 2 van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector houdt in: Elke zorgaanbieder treft een regeling
voor de behandeling van klachten over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen
jegens een cliënt. Hij brengt de getroffen regeling op passende wijze onder de aandacht van zijn
cliënten. “In afwijking hiervan” komt er dus een aparte klachtencommissie voor klachten uit artikel
10.3, eerste lid.
De klachten kunnen volgens 10.3 eerste lid enkel zijn: een schriftelijke en gemotiveerde klacht over
de nakoming van een verplichting of een beslissing op grond van de artikelen 7:4, 8:5, 8:7 tot en
met 8:12 en 8:18 tot en met 8:21. Dat houdt in:
7.4 ; Tijdelijke verplichte zorg voorafgaand aan de crisismaatregel
8.5 en 8.7 t/m 8.12 ; Uitvoering van zorgmachtiging en crisismaatregel en tijdelijke verplichte zorg in
onvoorziene situaties
8.18 t/m 8.21: Overplaatsing, tijdelijke onderbreking en beëindiging
Deze aparte klachtcommissie gaat dus enkel over de praktische uitvoering van dwangtoepassingen
uit het ‘zorgplan’ door de zorgaanbieder (zie ook art 10.4.2), en gaat dus bijv.
* niet over de totstandkoming, criteria, doelen of gronden voor een zorgmachtiging of
crisismaatregel,
* niet over de zelfbinding,
* niet over het opstellen van de zorgkaart en het zorgplan,
* niet over de commissie, de werkwijze, voorbereiding, het advies en de afgifte en geldigheidsduur
van een machtiging
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* niet over gegevensverstrekking en informatie-uitwisseling.
* niet over de huisregels,
* niet over bijzondere bepalingen ten aanzien van personen met een justitiële titel
* Ook niet over hoofdstuk 14: Handhaving, opsporing, betreden van woningen van naasten en het
opnemen van vertrouwelijke communicatie enz.
De cliënt zal dus per klacht moeten gaan uitvogelen bij welke klachtencommissie hij/zij zijn klacht
moet neerleggen. (De klachtcommissie WKCZ voor algemene zorgkwaliteit of de klachtcommissie
WVGGZ voor dwangtoepassingen)
In de praktijk is een dergelijke opsplitsing van klachtsystemen niet uitvoerbaar en niet te doen.
Voorbeeld: Iemand wil naar buiten, maar mag dat niet van de begeleiding, omdat hij/zij op een
gesloten afdeling verblijft met een zorgmachtiging.
Is de reden dat de deur niet open mag dan een huisregel inherent aan de “gesloten afdeling”
(WKCZ) of is dit een uitvoering van de zorgmachtiging (WVGGZ)?
In dit voorstel voor de klachtcommissie slaat de bureaucratie dus wederom door, en is er nauwelijks
gekeken naar de toepasbaarheid in de praktijk. Hetgeen waar het in de kern om gaat bij het instellen
van een klachtcommissie, namelijk het beschermen van de rechten van cliënten, is in dit voorstel
duidelijk uit het oog verloren.
Ook hiervoor is een alternatief mogelijk, waarbij er werkelijk geluisterd wordt naar de beleving van
de cliënt, met de mogelijkheid om daarvan te leren en de kwaliteit structureel te vergroten, zoals
gebruikelijk is bij Research&Development en kenniseconomie. Zie paragraaf C CRPD.

Paragraaf 3 Beroep
Artikel 10:5
1. Tegen een beslissing van de klachtencommissie kan door middel van een schriftelijk en
gemotiveerd verzoek binnen zes weken na de dag waarop de beslissing van de
klachtencommissie aan betrokkene en degene op wie de klacht betrekking heeft, is
meegedeeld, beroep worden ingesteld bij de rechter. Onder een beslissing van de
klachtencommissie wordt ook een niet tijdige beslissing van de klachtencommissie verstaan.
In dat geval bedraagt de termijn voor het indienen van een verzoek zes weken, ingaande op
de dag na die waarop de klachtencommissie uiterlijk een beslissing had moeten nemen.
2. De rechter kan de beslissing waartegen de klacht is gericht, schorsen.
3. De rechter geeft de raad voor rechtsbijstand een last tot toevoeging van een advocaat aan
betrokkene.
4. De rechter stelt in elk geval de klager, betrokkene, de vertegenwoordiger en de geneesheerdirecteur of de zorgverantwoordelijke in de gelegenheid te worden gehoord. De rechter kan
zonodig de patiëntcontactpersoon in de gelegenheid stellen te worden gehoord.
5. De rechter beslist binnen vier weken na indiening van het verzoek.
Bij artikel 10.5.4: Wie zijn al deze personen? Het is niet helder op wie deze termen betrekking
hebben.
Wie is “de betrokkene”? (de cliënt/klager of de zorgverantwoordelijke/beklaagde?) Wie is de
vertegenwoordiger? (advocaat? een ouder/wettelijke vertegenwoordiger/mentor? de cliënt zelf?)
Waarom staat er geen patiëntenvertrouwenspersoon bij en wel een nieuw woord:
patiëntcontactpersoon? (dat “familielid” betekent volgens de begripsbepaling in hoofdstuk 1).
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Artikel 10:6
1. De beslissing van de rechter strekt tot:
a. onbevoegdverklaring van de rechter,
b. niet-ontvankelijkverklaring van het verzoek,
c. ongegrondverklaring van de klacht, of
d. gegrondverklaring van de klacht.
2. Indien de rechter de klacht tegen een beslissing gegrond verklaart, vernietigt hij de
bestreden beslissing geheel of gedeeltelijk. Gehele of gedeeltelijke vernietiging van de
beslissing brengt vernietiging van de rechtsgevolgen van de beslissing of het vernietigde
gedeelte van de beslissing mee.
3. Indien de rechter de klacht gegrond verklaart, kan hij een opdracht geven tot het nemen van
een nieuwe beslissing, het verrichten van een andere handeling met inachtneming van zijn
uitspraak, dan wel bepalen dat zijn uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit of
het vernietigde gedeelte daarvan.
4. De rechter kan de zorgverantwoordelijke een termijn stellen voor het nemen van een nieuwe
beslissing of het verrichten van een andere handeling.
5. De rechter kan bepalen dat, indien of zolang niet wordt voldaan aan de beslissing van de
rechter, de zorgaanbieder aan betrokkene een in de beslissing vast te stellen dwangsom
verbeurt. De artikelen 611a tot en met 611i van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing.
6. De griffie zendt zo spoedig mogelijk een afschrift van de beslissing aan de klager, betrokkene,
de vertegenwoordiger, de advocaat van betrokkene, de geneesheer-directeur, de
zorgaanbieder, de inspectie en de commissie.
7. Tegen de beslissing van de rechter staat geen hoger beroep open.

Paragraaf 4 Schadevergoeding
Artikel 10:7
Bij een verzoek als bedoeld in artikel 10:3, eerste lid, kan tevens worden verzocht tot vergoeding van
geleden schade.
Artikel 10:8
Betrokkene of zijn vertegenwoordiger kan bij een verzoek als bedoeld in artikel 10:5, eerste lid,
tevens verzoeken tot vergoeding van geleden schade. De rechter kan op dit verzoek afzonderlijk
beslissen.
Artikel 10:9
1. Betrokkene of zijn vertegenwoordiger kan de rechter verzoeken tot vergoeding van geleden
schade indien de wet niet in acht is genomen bij het nemen van een crisismaatregel of bij de
toepassing van artikel 7:4. De rechter kent een naar billijkheid vast te stellen
schadevergoeding toe.
2. Betrokkene of zijn vertegenwoordiger kan de rechter verzoeken tot vergoeding van geleden
schade, indien de rechter of de commissie de wet niet in acht heeft genomen. De rechter
kent een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding toe ten laste van de Staat
Het feit dat de cliënt via de klachtencommissie direct een verzoek kan doen voor schadevergoeding
is een van de weinige positieve veranderingen die in het wetsvoorstel Verplichte GGZ worden
voorgesteld.
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Echter dit gaat dus enkel over de uitvoering van dwangtoepassing door de zorgverantwoordelijke (art
10.3), dus bijvoorbeeld over de concrete inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals
dwangmedicatie, isoleercellen, bewegingsvrijheid en contactvrijheid.
De klachtencommissie gaat dus niet over de inhoudelijke voorbereiding en beslissing daartoe of
andere ongewenste aspecten die deel uitmaken van de ‘zorg’. (zoals bijvoorbeeld een verkeerde
beslissing tot afgifte van een machtiging of de afwezigheid van Prima Remedia, of een verkeerde
bejegening leidend tot escalatie? ).
Hierdoor krijgt men een situatie waarbij de cliënt het feit dát hij/zij gedwongen wordt via een
machtiging maar moet accepteren, want daarover kunnen geen inhoudelijke klachten worden
ingediend bij de klachtencommissie.
De klachtcommissie gaat enkel over de aard en praktische uitvoering van de vrijheidsbeperkende
maatregelen die worden ingezet.
In artikel 10.5 en 10.6 staat beschreven dat het mogelijk is om in Beroep te gaan tegen de beslissing
van de klachtcommissie. De beroepsmogelijkheid en de “dwangsom” gaan dus ook enkel over de
aard en praktische uitvoering van de vrijheidsbeperkende maatregelen die worden ingezet.
Het lijkt er dus sterk op dat de afgifte en inhoud van een zorgmachtiging of crisismaatregel niet
aangevochten kan worden. Ook bij bijv. de Zelfbindingsverklaring staat niets vermeld over
mogelijkheden voor klachtprocedures, noch bij (de werkwijze van) de Commissie.
Op dat vlak is er dan dus ook geen mogelijkheid voor een verzoek om schadevergoeding of het
opleggen van een dwangsom.
Dit is uiteraard een hiaat in de rechtsbescherming van cliënten, die blijkbaar alleen mogen klagen
“binnen de marge van de beslissing”, als ze zich überhaupt tot de juiste commissie weten te wenden.
De abstracte opsplitsing van klachtenprocedures tussen WKCZ en WVGGZ is in de praktijk
onuitvoerbaar, en maakt het onduidelijk is wie de verantwoordelijkheid heeft om de klacht(en) op te
lossen, waardoor er een kastje-muur-situatie kan ontstaan. De cliënt heeft hier niets aan voor
zijn/haar rechtsbescherming, integendeel.
Cliënten worden als het ware verlamd en monddood gemaakt door de bureaucratie en de
hoeveelheid hokjes en loketjes waar ze zich een weg door moeten banen.
Het gevoel niet gehoord te worden, niet begrepen te worden, er niet bij te passen, niet gezien te
worden, en niet “gered” te worden is vreselijk. De onbereikbaarheid en afwezigheid van recht,
respect, rechtvaardigheid en compassie is een bijna ondraaglijke last, die diepe wonden nalaat op
de ziel en alles in het leven in een ander daglicht stelt.

HOOFDSTUK 11 PATIËNTENVERTROUWENSPERSOON
Artikel 11:1
1. Er is een patiëntenvertrouwenspersoon die tot taak heeft advies en bijstand te verlenen aan
een persoon voor wie de commissie een verzoek voor een zorgmachtiging of een
crisismaatregel in behandeling neemt of voor wie een zorgmachtiging is afgegeven of
crisismaatregel is genomen, bij:
a. het opstellen van een zelfbindingsverklaring of een zorgkaart;
b. de voorbereiding van een zorgmachtiging of crisismaatregel;
c. de uitvoering van een zorgmachtiging of crisismaatregel;
d. de beëindiging van een zorgmachtiging of crisismaatregel;
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e. een klachtprocedure.
2. De patiëntenvertrouwenspersoon heeft tevens tot taak:
a. om signalen over de uitvoering van verplichte zorg die ernstig tekortschiet aan de
inspectie te melden;
b. advies en bijstand te verlenen aan personen met een psychische stoornis die
vrijwillig in een accommodatie verblijven..
3. De patiëntenvertrouwenspersoon verricht zijn werkzaamheden onafhankelijk van de
zorgaanbieder, de geneesheer-directeur en de zorgverantwoordelijke.
4. Bij algemene maatregel van bestuur kan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
nadere regels geven met betrekking tot:
a. de deskundigheid van de patiëntenvertrouwenspersoon;
b. de onafhankelijkheid van de patiëntenvertrouwenspersoon ten opzichte van de
zorgaanbieder;
c. de taken en bevoegdheden van de patiëntenvertrouwenspersoon.
Artikel 11:2
1. De patiëntenvertrouwenspersoon heeft, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van
zijn taak nodig is, vrije toegang tot betrokkene en behoeft geen toestemming van derden om
te spreken met betrokkene.
2. De zorgaanbieder stelt de patiëntenvertrouwenspersoon in de gelegenheid met betrokkene
te spreken, al of niet op verzoek van betrokkene.
Artikel 11:3
1. De zorgaanbieder, de geneesheer-directeur en de zorgverantwoordelijke als ook alle anderen
die bij de uitvoering van deze wet betrokken zijn, geven aan de
patiëntenvertrouwenspersoon alle door hem verlangde inlichtingen, voor zover dit
redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is en betrokkene daartegen geen
bezwaar kenbaar heeft gemaakt.
2. Een ieder is verplicht aan de patiëntenvertrouwenspersoon binnen de door hem gestelde
redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de
uitoefening van zijn taak.
3. De zorgaanbieder verleent aan de patiëntenvertrouwenspersoon inzage van haar dossiers,
voor zover dit redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is en betrokkene of zijn
vertegenwoordiger daartegen geen bezwaar kenbaar heeft gemaakt.
4. De commissie verleent aan de patiëntenvertrouwenspersoon inzage van de gegevens van de
commissie, voor zover dit redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is en
betrokkene of zijn vertegenwoordiger daartegen geen bezwaar kenbaar heeft gemaakt.
Artikel 11:4
De patiëntenvertrouwenspersoon is tot geheimhouding verplicht van hetgeen in de uitoefening van
zijn taak aan hem is toevertrouwd, tenzij enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of
uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
Artikel 11:5
De patiëntenvertrouwenspersoon kan zich op grond van zijn geheimhoudingsplicht verschonen van
het geven van getuigenis of het beantwoorden van vragen in een klachtprocedure of een rechterlijke
procedure.
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Zoals gesteld in thema 3 op pagina 48 is het zeer belangrijk dat de Patiëntenvertrouwenspersoon
(PVP) een onafhankelijke positie los van de voorgestelde Commissie blijft houden. Het verlenen van
advies en bijstand aan een persoon bij de zorgmachtiging of crisismaatregel, zoals omschreven in
artikel 11.1 lid b t/m e voorbereiding, uitvoering en beëindiging , heeft formeel toch wel een andere
inhoud dan “het zetelen van een patiëntenvertrouwenspersoon in de Commissie” (Een advocaat is
immers ook geen rechter).
Bij lid 11.1.2b staat dat de patiëntenvertrouwenspersoon tevens tot taak heeft om “advies en
bijstand verlenen aan personen met een psychische stoornis die vrijwillig in een accommodatie
verblijven. Dit sluit o.a. de groep ambulante cliënten in principe uit van advies en bijstand door de
patiëntenvertrouwenspersoon, terwijl de deur naar ambulante dwangtoepassing wordt
opengezet. De patiëntenvertrouwenspersoon is in beginsel bedoeld voor advies en bijstand aan álle
cliënten (laagdrempeligheid vanwege kwetsbaarheid).
Artikel 11.1.2a vermeldt de taak van de patiëntenvertrouwenspersoon om signalen over de
uitvoering van verplichte zorg die ernstig tekortschiet aan de inspectie te melden;
Dit is een goed beginsel, echter het woord “ernstig” mag verdwijnen uit deze passage.
Bovendien is de rol van de Inspectie hierbij niet toegelicht: registreren zij deze meldingen alleen, of
worden er vervolgstappen aan verbonden? Zo ja, welke vervolgstappen?? Dit is erg belangrijk voor
de rechtsbescherming van cliënten. (Besef dat onder de wet BOPZ men jarenlang M&M-formulieren
heeft ingevuld, zonder dat daar verder iets mee werd gedaan)
Misschien zou het zelfs nog beter zijn wanneer de PVP elke relevante tekortkoming in de kwaliteit
van de zorg voor cliënten kan melden aan de inspectie (dus ook op het vlak van vrijwillige zorg,
preventie, algehele zorgkwaliteit enz.).

HOOFDSTUK 12 FAMILIEVERTROUWENSPERSOON
Artikel 12:1
1. Er is een familievertrouwenspersoon die tot taak heeft advies en bijstand te verlenen aan de
familie of naasten van een vrijwillig opgenomen persoon en van een persoon voor wie de
commissie een verzoek voor een zorgmachtiging of een crisismaatregel in behandeling
neemt of voor wie een zorgmachtiging is afgegeven of crisismaatregel is genomen, bij:
a. de voorbereiding van een zorgmachtiging of crisismaatregel;
b. de uitvoering van een zorgmachtiging of crisismaatregel;
c. de beëindiging van een zorgmachtiging of crisismaatregel;
d. een klachtprocedure.
2. De familievertrouwenspersoon verricht zijn werkzaamheden onafhankelijk van de
zorgaanbieder, de geneesheer-directeur en de zorgverantwoordelijke.
3. Bij algemene maatregel van bestuur kan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
nadere regels geven met betrekking tot:
a. de deskundigheid van de familievertrouwenspersoon;
b. de onafhankelijkheid van de familievertrouwenspersoon ten opzichte van de
zorgaanbieder;
c. de taken en bevoegdheden van de familievertrouwenspersoon.
De familievertrouwenspersoon krijgt dus wel de taak om ook op het vlak van vrijwillig opgenomen
personen actief te zijn. Waarom is dat bij de Patiëntenvertrouwenspersoon niet gedaan?
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Artikel 12:2
1. De familievertrouwenspersoon heeft, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn
taak nodig is, vrije toegang tot betrokkene en behoeft geen toestemming van derden om te
spreken met betrokkene.
2. De zorgaanbieder stelt de familievertrouwenspersoon in de gelegenheid met betrokkene te
spreken, al of niet op verzoek van betrokkene.
De betrokkene: is dat in dit geval de familie/naaste of is dat de cliënt?
Als het de cliënt betreft: Waarom zou een persoon met de taak het ondersteunen van familie en
naasten privileges behoeven in het (ongevraagd) bezoeken en spreken met de cliënt in kwestie? De
familievertrouwenspersoon kan zich ook aan de gewone sociale omgangsvormen houden en zich
aanbieden als gesprekspartner.
De strekking en de bedoeling van deze passage in de tekst mist zijn doel. Het geheel wekt steeds
meer de indruk dat men het wel acceptabel en wettig vindt om steeds meer partijen “ongevraagd”
met (en over) cliënten te laten spreken en beslissen. Maar dit is niet acceptabel.
Artikel 12:3
1. De zorgaanbieder, de geneesheer-directeur en de zorgverantwoordelijke als ook alle anderen
die bij de uitvoering van deze wet betrokken zijn, geven aan de familievertrouwenspersoon
alle door hem verlangde inlichtingen, voor zover dit redelijkerwijs voor de vervulling van zijn
taak nodig is en betrokkene daartegen geen bezwaar kenbaar heeft gemaakt.
2. Een ieder is verplicht aan de familievertrouwenspersoon binnen de door hem gestelde
redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de
uitoefening van zijn taak.
3. De zorgaanbieder verleent aan de familievertrouwenspersoon inzage van haar dossiers, voor
zover dit redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is en betrokkene of zijn
vertegenwoordiger daartegen geen bezwaar kenbaar heeft gemaakt.
4. De commissie verleent aan de familievertrouwenspersoon inzage van de gegevens van de
commissie, voor zover dit redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is en
betrokkene of zijn vertegenwoordiger daartegen geen bezwaar kenbaar heeft gemaakt.
De familievertrouwenspersoon krijgt via artikel 12.3 dus toegang tot alle uiterst persoonlijke
gegevens van de cliënt, en kan die zelfs ‘vorderen’. Dit is een grove schending van de privacy en
getuigt van ongelijke bejegening.
Krijgt de familievertrouwenspersoon toegang tot dezelfde gegevens van alle familieleden, naasten,
zorgverleners enz.? Kan de cliënt dezelfde gegevens over de familievertrouwenspersoon opvragen?
Nee he, dus dat is “ongelijkheid” waarbij de cliënt weer eens in een verminderde rechtspositie wordt
toebedeeld. Dit is wederom een voorbeeld van (georganiseerde) ongelijke behandeling (ofwel
discriminatie), en dit dreigt in de Nederlandse wetgeving terecht te komen.
De familievertrouwenspersoon heeft zich te houden aan de algemene sociale omgangvormen op
basis van respect en vrijwilligheid (keuze), temeer omdat de familievertrouwenspersoon zich in
beginsel richt op ondersteuning en advies van familie en naasten.
Echte zorg kan bovendien enkel plaatsvinden in een context van vertrouwen en vrijwilligheid (dwang
werkt averechts). Om de familievertrouwenspersoon een kansrijke aanvulling te laten zijn op de
bestaande zorg, is het dus nodig dat men hierin de keuze laat aan de cliënt om hieraan mee te
willen werken. Alleen dan kan een dergelijk initiatief werkelijk slagen.
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De terugkerende passage “tenzij de betrokkene of zijn vertegenwoordiger daartegen bezwaar
kenbaar heeft gemaakt” gaan uit van een Ja,tenzij-principe, maar dit is niet fair ten aanzien van
cliënten, die immers al genoeg aan hun hoofd hebben op het moment dat ze in een psychosociale
crisis verkeren. In de praktijk komen cliënten er vaak pas na een tijdje achter dat hun persoonlijke
informatie opeens overal bekend is, en dan is dat vaak ook niet meer echt terug te draaien.
Het is belangrijk om eerlijk te zijn in de omgang met elkaar, en zeker in een context waarbij de cliënt
al zeggenschap ontbeert en te maken heeft met ongewenste dwangtoepassing. Juist dan is het
belangrijk dat er ook nog mensen zijn die gewoon respect hebben en op een normale manier met je
omgaan.
De familievertrouwenspersoon kan een verschil maken in de GGZ, en het sociale karakter van de GGZ
terugbrengen, en zelfs een verbindende schakel worden, maar dat kan enkel wanneer zij de juiste
uitgangspunten hanteert in de omgang met de cliënt, als gelijkwaardige burger.
De regie tot medewerking aan informatie-uitwisseling met de familievertrouwenspersoon ligt bij
de cliënt, want die heeft immer het recht op keuzevrijheid.

Artikel 12:4
De familievertrouwenspersoon is tot geheimhouding verplicht van hetgeen in de uitoefening van zijn
taak aan hem is toevertrouwd, tenzij enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit
zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
Artikel 12:5
De familievertrouwenspersoon kan zich op grond van zijn geheimhoudingsplicht verschonen van het
geven van getuigenis of het beantwoorden van vragen in een klachtprocedure of een rechterlijke
procedure.
De Familievertrouwenspersoon is een nieuw initiatief, maar blijkt al direct een doorgeefluik voor
persoonsinformatie te worden, als “de noodzaak tot mededeling uit zijn taak voortvloeit”. NB: de
kerntaak is ondersteunen van familie en naasten (bijstand en advies aan naasten en familie).
Dus de familievertrouwenspersoon kan volgens dit principe persoonlijke informatie over de cliënt
doorgeven als dit “in het belang van naasten en familie” is..
Dit is wederom een grove schending van de privacy.
Dit ondermijnt de vertrouwensrelatie en moet herzien worden.

HOOFDSTUK 13 ADVOCAAT
Artikel 13:1
De advocaat deelt schriftelijk aan betrokkene, de commissie en de rechtbank mee dat hij betrokkene
bijstaat.
Artikel 13:2
De advocaat heeft, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is, vrije
toegang tot betrokkene en behoeft geen toestemming van derden om te spreken met betrokkene.
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Artikel 13:3
1. De zorgaanbieder, de geneesheer-directeur en de zorgverantwoordelijke als ook alle anderen
die bij de uitvoering van deze wet betrokken zijn, geven aan de advocaat alle door hem
verlangde inlichtingen, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak
noodzakelijk is.
2. Een ieder is verplicht aan de advocaat binnen de door haar gestelde redelijke termijn alle
medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn
taak.
3. De zorgaanbieder verleent aan de advocaat inzage van haar dossiers, voor zover dit
redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is en betrokkene of zijn
vertegenwoordiger daartegen geen bezwaar kenbaar heeft gemaakt.
4. De commissie verleent aan de advocaat inzage van de gegevens van de commissie, voor
zover dit redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is en betrokkene of zijn
vertegenwoordiger daartegen geen bezwaar kenbaar heeft gemaakt.
Artikel 13:4
De advocaat is tot geheimhouding verplicht van hetgeen in de uitoefening van zijn taak aan hem is
toevertrouwd, tenzij enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de
noodzaak tot mededeling voortvloeit.
Artikel 13:5
De advocaat kan zich op grond van zijn geheimhoudingsplicht verschonen van het geven van
getuigenis of het beantwoorden van vragen in een klachtprocedure of een rechterlijke procedure.
Artikel 13:6
1. De raad voor rechtsbijstand kan ingeschreven advocaten die zich daartoe bereid hebben
verklaard, aanwijzen voor het beurtelings verlenen van rechtsbijstand aan een persoon voor
wie een verzoek voor een zorgmachtiging of crisismaatregel is ingediend.
2. De aangewezen en beschikbare advocaat treedt op als advocaat van betrokkene.
De rol van de advocaat is dus het verlenen van rechtsbijstand aan een persoon voor wie een verzoek
voor een zorgmachtiging of crisismaatregel is ingediend (bij de procedure van de commissie en
rechter). Dit is op dit moment ook al een standaard-onderdeel van het huidige juridische kader onder
de wet BOPZ.
De rechtsbijstand door een advocaat gaat doorgaans enkel over de juridische aspecten (zoals of er
werkelijk voldaan is aan de criteria uit de wet, zoals het wetsvoorstel Verplichte Zorg - en die criteria
zijn erg ruim..).
De advocaat is geen zorg-expert en geen kenner van de persoonlijke levenssituatie van de
betrokkene, maar komt enkel aan bod in de procedure bij de rechter. Hij/zij poogt daarbij wel een
inschatting te maken van de doelmatigheid, proportionaliteit en subsidiariteit van
dwangtoepassingen, maar dat is feitelijk gebaseerd op een momentopname op basis van
getuigenissen (zoals ook beschreven onder het thema Commissie, op pagina 50)
De advocaat biedt dus vooral bescherming ten aanzien van formele rechten van cliënten. Dat is
immers zijn/haar specialisatie (rechtsbijstand).
Met het wetsvoorstel Verplichte GGZ worden alle mogelijkheden voor dwangtoepassing formeel
zo ver opgerekt dat het voor een advocaat wellicht lastig wordt om aan te tonen wanneer de wet
wordt overschreden of verkeerd gebruikt.
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Bijvoorbeeld de doelen, criteria en definities zijn zo ruim, dat er altijd wel een formele basis
gevonden kan worden voor een bepaalde dwangtoepassing (stoornis, gevaar, preventie van strafbare
feiten, bescherming van anderen, randvoorwaarden voor succesvolle deelname in de maatschappij
enz.). Volgens de juridische normen uit het wetsvoorstel Verplichte GGZ is dus letterlijk alles wat
men aan dwangtoepassingen kan bedenken mogelijk te rechtvaardigen, mits men dit juridisch kan
verwoorden. Hoe kan een advocaat dan nog pleiten dat een bepaalde interventie niet “legaal” is?
De enige ontsnappingsmogelijkheid is dus een pleidooi op basis van de pijlers Doelmatigheid,
proportionaliteit en subsidiariteit. Daarvoor is kennis m.b.t. de betrokkene nodig. Echter, de
advocaat is geen zorg-expert, geen naastbetrokkene, en kan dus niets anders dan zich baseren op
een momentopname op basis van de gegeven informatie en getuigenissen.
Hiermee is de kwaliteit van de rechtsbescherming dus niet gegarandeerd.
De advocaat vormt een onderdeel van de rechtsbescherming op het specialistische juridische vlak, en
biedt ondersteuning m.b.t. het jargon van de wet, iets waar een leek doorgaans weinig van afweet.
Het is vaak slechts een formele aanvulling: Na de zitting verlaat de advocaat de zaal en komt niet
meer terug. (hij wordt namelijk enkel betaald voor die procedure)
Cliënten zijn vaak teleurgesteld , omdat deze advocaat doorgaans niets met bestaande klachten
kan doen. (maar het starten van een nieuw onderzoek of een rechtszaak inzake misstappen is op dat
moment van het commissie-advies inzake de afgifte van een machtiging- niet de taak van deze
advocaat). Cliënten voelen zich vaak in de steek gelaten wanneer de advocaat weer vertrekt,
zeker wanneer een machtiging daadwerkelijk is toegekend. Dan begint de ellende en vertrekt de
advocaat. (wat heb je daar dan uiteindelijk aan?)
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4.B: BOPZ (oude situatie)
Onder de wet BOPZ worden de klachtenprocedures beschreven in artikel 41.
Artikel 41
1. De patiënt, elke andere in het ziekenhuis verblijvende patiënt en ieder der in artikel 4, eerste
lid, bedoelde personen kan tegen een beslissing als bedoeld in artikel 38, tweede lid, tweede
volzin, en vijfde lid, derde volzin, artikel 38a, vierde lid, artikel 38c, tweede en derde lid en de
artikelen 39 en 40, alsmede tegen een beslissing over niet-toepassing van het
overeengekomen behandelingsplan een schriftelijke klacht indienen bij het bestuur van het
psychiatrisch ziekenhuis.
2. Het bestuur van een ziekenhuis belast een commissie met de behandeling van en de
beslissing op klachten als bedoeld in het eerste lid. Bij algemene maatregel van bestuur
worden regels gegeven met betrekking tot de samenstelling van de commissies en met
betrekking tot de wijze waarop klachten worden behandeld.
3. Het adres waar een klacht moet worden ingediend, wordt door de zorg van de geneesheerdirecteur door bevestiging van een schriftelijke mededeling dienaangaande op de daarvoor
in aanmerking komende plaatsen in het ziekenhuis bekendgemaakt.
4. De commissie kan de beslissing waartegen de klacht is gericht, schorsen.
5. Een klacht kan buiten behandeling worden gelaten, indien een gelijke klacht nog in
behandeling is.
6. De commissie geeft binnen twee weken na ontvangst van de klacht of, indien het betreft een
klacht tegen een beslissing die ten tijde van de indiening geen gevolg meer heeft of waaraan
in de tijd dat de klacht bij de commissie aanhangig is het gevolg is komen te vervallen, binnen
vier weken na ontvangst van de klacht, van zijn met redenen omklede beslissing op de klacht
of van het niet in behandeling nemen daarvan op grond van het bepaalde in het vijfde lid,
kennis aan de klager, de betrokken patiënt, de behandelende persoon, de geneesheerdirecteur, het bestuur en de inspecteur.
7. De beslissing van de commissie strekt tot:
a. onbevoegdverklaring van de commissie,
b. niet-ontvankelijkverklaring van de klacht,
c. ongegrondverklaring van de klacht, of
d. gegrondverklaring van de klacht.
8. Indien de commissie de klacht gegrond verklaart, vernietigt zij de bestreden beslissing geheel
of gedeeltelijk. Gehele of gedeeltelijke vernietiging brengt vernietiging van de
rechtsgevolgen van de beslissing of het vernietigde gedeelte van de beslissing mee.
9. Indien de commissie de klacht gegrond verklaart, kan zij de voor de behandeling
verantwoordelijke persoon opdragen een nieuwe beslissing te nemen of een andere
handeling te verrichten met inachtneming van haar beslissing.
10. De commissie kan de voor de behandeling verantwoordelijke persoon een termijn stellen
voor het nemen van een nieuwe beslissing of het verrichten van een andere handeling.
Artikel 41a
1. Indien de commissie niet tijdig een beslissing heeft genomen of indien de beslissing van de
commissie niet inhoudt dat de klacht gegrond is, kan de klager de inspecteur schriftelijk
vragen om een verzoekschrift bij de rechter in te dienen ter verkrijging van de beslissing
over de klacht. Bevoegd is de rechtbank van het arrondissement waarin het betrokken
psychiatrisch ziekenhuis is gelegen. Artikel 7, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
De termijn voor het indienen van een verzoek bedraagt zes weken, ingaande op de dag na
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die waarop de commissie uiterlijk had moeten beslissen dan wel ingaande op de dag waarop
de beslissing van de commissie aan de klager bekend is gemaakt. De klager voegt bij het
verzoek een afschrift van de klacht en een afschrift van de beslissing op de klacht.
De inspecteur behoeft geen gevolg te geven aan het verzoek, indien hij de klacht kennelijk
niet ontvankelijk acht. Van een niet-ontvankelijk-verklaring doet hij binnen twee weken na
de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, mededeling aan de klager, de patiënt, indien
hij niet de klager is, de raadsman van de klager, de voor de behandeling verantwoordelijke
persoon, de geneesheer-directeur, het bestuur en de commissie. In andere gevallen dient hij
binnen twee weken na de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, een verzoekschrift bij
de rechter in, waarin de beslissing over de klacht wordt gevraagd.
Indien de klager niet de patiënt is, hoort de inspecteur de patiënt om vast te stellen of deze
bedenkingen heeft tegen de indiening van een verzoekschrift ter verkrijging van de
beslissing van de rechter over de klacht. De inspecteur kan slechts om gewichtige redenen
besluiten om aan het verzoek gevolg te geven indien de patiënt hiertegen bedenkingen
heeft.
De inspecteur geeft in zijn verzoekschrift met redenen omkleed blijk van zijn zienswijze. Hij
voegt bij zijn verzoekschrift een afschrift van de klacht en een afschrift van de beslissing op
de klacht.
Indien de klager de patiënt is, kan hij, onverminderd de eerste volzin van het eerste lid, in de
gevallen bedoeld in die volzin, zelf een verzoekschrift bij de rechter indienen ter verkrijging
van de beslissing over de klacht. Het eerste lid, tweede tot en met vijfde volzin, is van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 8, met uitzondering van het derde lid, is met betrekking tot de behandeling van een
verzoekschrift van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de rechter in elk
geval hoort de klager, de patiënt, indien deze niet de klager is en deze bereid is zich te doen
horen, en de voor de behandeling verantwoordelijke persoon. De overige personen, bedoeld
in artikel 8, vierde lid, worden slechts zo nodig gehoord. Indien niet blijkt dat de klager reeds
een raadsman heeft, kan uitsluitend de rechter aan het bestuur van de raad voor
rechtsbijstand last geven tot toevoeging van een raadsman.
De rechter kan de beslissing waartegen de klacht is gericht, schorsen.
Indien de rechter de klacht kennelijk ongegrond acht, kan hij zonder behandeling ter
terechtzitting onmiddellijk op het verzoekschrift beschikken.
De rechter beslist binnen vier weken na indiening van het verzoekschrift. Tegen de beslissing
van de rechter staat geen hoger beroep open.
De beslissing strekt tot:
a. onbevoegdverklaring van de rechtbank,
b. niet-ontvankelijkverklaring van het verzoek of de klacht,
c. ongegrondverklaring van de klacht, of
d. gegrondverklaring van de klacht.
Indien de rechtbank de klacht gegrond verklaart, vernietigt zij de bestreden beslissing geheel
of gedeeltelijk. Gehele of gedeeltelijke vernietiging van de beslissing brengt vernietiging van
de rechtsgevolgen van de beslissing of het vernietigde gedeelte van de beslissing mee.
Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij de voor de behandeling
verantwoordelijke persoon opdragen een nieuwe beslissing te nemen of een andere
handeling te verrichten met inachtneming van haar uitspraak.
De rechtbank kan de voor de behandeling verantwoordelijke persoon een termijn stellen
voor het nemen van een nieuwe beslissing of het verrichten van een andere handeling.
De rechtbank kan bepalen dat, indien of zolang de voor de behandeling verantwoordelijke
persoon niet voldoet aan de beslissing van de rechter, de rechtspersoon die het
psychiatrisch ziekenhuis in stand houdt, aan de patiënt op wie de klacht betrekking heeft
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een in de beslissing vast te stellen dwangsom verbeurt. De artikelen 611a tot en met 611i
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing.
15. De griffier zendt zo spoedig mogelijk een afschrift van de beslissing aan de klager, de patiënt,
indien hij niet de klager is, de raadsman van de klager, de voor de behandeling
verantwoordelijke persoon, de geneesheer-directeur, het bestuur, de commissie en de
inspecteur.
Artikel 41b
1. Indien de klager de patiënt is, kan de inspecteur of de klager bij een verzoekschrift als
bedoeld in artikel 41a, eerste lid, onderscheidenlijk vijfde lid, verzoeken de klager een
schadevergoeding toe te kennen ten laste van de rechtspersoon die het betrokken
psychiatrisch ziekenhuis in stand houdt, op de grond dat de beslissing waartegen de klacht is
gericht, onrechtmatig is. De rechter kan op dit verzoek afzonderlijk beslissen.
2. Op een verzoek als bedoeld in het eerste lid is artikel 41a, negende lid, niet van toepassing.

Er zijn veel gelijkenissen tussen de klachtenprocedures uit de wet BOPZ en het wetsvoorstel
Verplichte GGZ. Qua systematiek verandert er niet zo veel: Er is en blijft een klachtencommissie en
een mogelijkheid om naar de rechter te gaan.
Opvallend is dat de schadevergoeding en de dwangsom onder de wet BOPZ voor rekening van de
rechtspersoon die het betrokken psychiatrisch ziekenhuis in stand houdt, komt (de instelling zelf
dus).
In het wetsvoorstel Verplichte GGZ, Hoofdstuk 10, paragraaf Schadevergoeding staat dit niet
duidelijk omschreven. In artikel 10 (WVGGZ) staat enkel :
10.7 “kan tevens worden verzocht tot vergoeding van geleden schade”.
10.8 “De rechter kan op dit verzoek afzonderlijk beslissen.”
10.9.a “De rechter kent een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding toe”
10.9.b “De rechter kent een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding toe ten laste van de
Staat” (in geval van overtreden van de wet door commissie of rechter)
Het ziet ernaar uit dat het wetsvoorstel Verplichte Zorg niet vernieuwend is op het vlak van
klachtenafhandeling, en qua terminologie alleen maar afbreuk doet aan de rechtspositie van
cliënten.
In de BOPZ zijn er in elk geval nog enkele passages waarin de cliënt een menselijk gezicht krijgt,
zoals BOPZ-artikel 41.a.3, eerste zin: Indien de klager niet de patiënt is, hoort de inspecteur de
patiënt om vast te stellen of deze bedenkingen heeft tegen de indiening van een verzoekschrift ter
verkrijging van de beslissing van de rechter over de klacht….
In het wetsvoorstel Verplichte GGZ missen dit soort passages en bewoordingen, waardoor “de
client” steeds minder herkenbaar wordt als mens. Dit zorgt voor verwijdering in de samenleving,
een wij-zij-cultuur afgetekend door wederzijds onbegrip, terwijl we in Nederland juist bezig zijn met
een cultuuromslag van beheersen naar intensieve zorg.
Op de volgende pagina’s , in paragraaf C:CRPD zal toegelicht worden dat er ook een andere manier is
om recht en kwaliteit te organiseren.
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4.C: CRPD, het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met Beperkingen
In deze paragraaf wordt een alternatieve visie uitgewerkt, met nieuwe uitgangspunten voor het
definiëren van zorgkwaliteit en rechten van de cliënt.
Ook in deze paragraaf is de strekking van het VN-verdrag CRPD door vertaald en aangevuld met
ervaringsdeskundige kennis en een wetenschappelijk perspectief als ingenieur op het vlak van
Kwaliteits- Arbo- en Milieuzorgsystemen (duurzame bedrijfsvoering) om tot een verbeterd alternatief
te komen voor het wetsvoorstel Verplichte GGZ.
Hieronder volgt een toelichting op de nieuwe uitgangspunten en de vernieuwde visie op recht en
zorgkwaliteit.

Wat is recht?
Recht is eigenlijk respect voor de persoon. Het woordenboek beschrijft recht in termen als:
“wettelijke voorschriften; toepassing daarvan”, en “juist, terecht” en “wat iemand toekomt”.
Recht is het tegenovergestelde van onrecht, schending en oneerlijkheid, en houdt tevens een
verband met kwetsbaarheid.
Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is het recht op Zelfbeschikking,
ofwel het recht op een eigen identiteit en een eigen levensweg. Dit is het meest fundamentele
mensenrecht, vandaar ook de positie als artikel 1 van de Universele Mensenrechten.
Recht houdt dus in “ongeschonden zijn in je bestaan: een veilige basis hebben, en eerlijke kansen
hebben om je eigen leven te leven, en je te ontplooien ”. Iedere burger is gelijkwaardig en verdient
dezelfde kansen, mogelijkheden en rechten.
Ontwikkeling van de rechtspositie van cliënten in de GGZ:
De klinische GGZ komt vooral voort uit “de grote opsluiting” en niet zozeer vanuit de behoefte van de
cliënt. Vroeger waren álle opnames dwangopnames.
Verkeerde beeldvorming is het resultaat van de geschiedenis en de opsplitsing van de menselijke
identiteit in zintuigen, ratio en emotie, waarbij de laatste niet serieus wordt genomen door de
wetenschap.
De fundamentele waarden die ten grondslag liggen aan de wet BOPZ, zoals waardigheid, kwaliteit
van leven, veiligheid, zorg en bescherming krijgen momenteel een overwegend materialistische
uitleg en missen daarmee hun essentie.
De wet BOPZ geeft nauwelijks rechten aan cliënten, maar sluit ze – mn door verkeerde beeldvorming
en gejuridiseerde terminologie - juist uit van fundamentele mensenrechten.
De huidige GGZ mist – door dwangtoepassing- en door het uitsluiten van gevoel als wetenschap voor een groot deel zijn doelstelling, nl het bevorderen van welzijn.
Echter, het Recht op Zorg stelt de cliënt centraal en komt vanuit een besef dat dwang niet heilzaam
is voor de cliënt, en dat mensen met psychiatrische problematiek behalve “complex” ook
gelijkwaardige MENSEN zijn. Er moet dus aandacht komen voor het welzijn en de behoeften van de
cliënt zelf om een eerlijke afweging van de proportionaliteit te maken.
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Het werkvlak van de GGZ is veel breder dan het biomedische model met de (psychofarmaceutica), en
de opvattingen over de synthetische maakbaarheid van de geest dienen weerlegd te worden. De
kerntaak van de GGZ gaat om welzijn en omvat het emotionele en relationele spectrum van de
integrale levenspraktijk van de cliënt, waarbij gevoelsleven en een goed gevoel, innerlijke balans,
sociale netwerken en persoonlijke contacten belangrijk zijn. Vermaatschappelijking van de zorg en
een betere rechtspositie voor cliënten zijn uitermate belangrijk.
De herziening van de wet BOPZ is een kans op betere crisishantering. De wet dient verbreed te
worden naar “het hanteren van crisissituaties” ipv enkel dwangtoepassing, om de moraal te
waarborgen en alternatieven daadwerkelijk te stimuleren.
De overheid dient overeengekomen mensenrechten, zoals de Grondwet, het VN-verdrag CRPD, en de
solidariteit van hulpverleners met hun patiënten, uitvoerbaar maken, dwz het juiste kader en klimaat
te scheppen, de juiste specifieke wetten te ontwerpen, en ook financiële middelen en
mogelijkheden geven om beperkingen op te heffen (zoals het organiseren van Prima Remedia).
Het wetsvoorstel Verplichte GGZ geeft geen nieuwe inhoud aan de rechtspositie van cliënten, maar
doet eerder afbreuk aan de rechtsbescherming door de enorme verruiming van
dwangmogelijkheden.
Het is tijd voor een frisse vernieuwing, en een herziening van de uitgangspunten voor zorgkwaliteit
en een betere rechtspositie van cliënten is een absolute noodzaak.
(zie voor een uitgebreide visie op de rechtspositie van cliënten ook manifest 3 Wat is recht? Recycling van waarden, te vinden in de Literatuurlijst op pagina 88 en in de lijst op
www.mindrights.nl bij Docu en Info)

Recht is respect voor de waardigheid van de persoon, op gelijke voet met andere burgers.
Dwangtoepassing in de GGZ is niet langer legaal vanwege de nieuwe inzichten: Dwang is geen
therapeutische interventie en dus geen zorg (“ultimum remedium”), en ook patiënten hebben recht
op zelfbeschikking, respect voor de persoon en keuzevrijheid wordt beklemtoond in het VN-verdrag
CRPD.
Een gelijkwaardige dialoog, luisteren naar elkaar, en eerbied hebben voor elkanders opvattingen,
keuzes en persoonlijkheid getuigt van respect. Ieder mens heeft het recht om met respect bejegend
te worden. Dwangtoepassing is geen vorm van respectvolle bejegening, maar juist het tegendeel.

Wat is kwaliteit?
Het belangrijkste uitgangspunt voor kwaliteit vanuit het perspectief als Ingenieur en
kwaliteitsmanager wordt gevormd door de definitie van Kwaliteit volgens het Nederlands
Normalisatie Instituut (NEN)
Geheel van kenmerken van een entiteit (product of dienst) dat betrekking heeft op het
vermogen van die entiteit om kenbaar gemaakte en vanzelfsprekende behoeften te
bevredigen van de directe en indirecte klant.
Tevredenheid is dus het belangrijkste aspect van kwaliteit.
Kwaliteit is een ervaring.
Kwaliteit wordt vastgesteld door de directe en indirecte klant.
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Kwaliteitszorgsystemen worden in de technische omgeving voornamelijk gebruikt om te voldoen aan
(wettelijke) vereisten, voor kennisoverdracht en het verschaffen van inzicht in de processen en voor
kwaliteitsverbetering. (door te leren van klachten en fouten)
Kwaliteit van zorg kan men ook procesmatig benaderen, met de kanttekening dat GGZ-cliënten niet
gegeneraliseerd kunnen worden vanwege de sociaal-maatschappelijke en psychologische aard van
de GGZ-problematiek. Elke situatie, elk tijdstip en elke persoon is immers anders en uniek. Een
individuele GGZ zorgbehoefte kan men dus niet standaardiseren (tot bijv. DBC’s), want er zijn
doorgaans grote verschillen tussen diverse crisissituaties, diagnoses, persoonlijke doelen en de
benodigde middelen. De zorgbehoefte van een cliënt is dus altijd een variabele factor die ook
afhankelijk is van omgevingsfactoren. Dat vraagt om een zorgvuldige individuele zorgafstemming
gericht op de individuele zorgbehoefte.
Kwaliteit is “het voldoen en bevredigen in behoeften” (zoals een individuele zorgbehoefte), maar ook
het aspect “voldoening/bevrediging” dient te worden opgevat als een kwaliteitsaspect.
Tevredenheidsmetingen onder betrokkenen zijn prestatie indicatoren.
* Tevredenheid betekent een gevoel van voldoening: geen klachten.
* (Afwezigheid van) Klachten zijn dus ook een prestatie indicator voor de dienstverlening.
* Overeenstemming is een afgeleide van tevredenheid, en mag dus ook als een prestatie-indicator
worden geïmplementeerd.
Kwaliteit van zorg is dus ook: streven naar nul klachten en maximale overeenstemming.
Het is belangrijk om doelen voor kwaliteitsverbetering te stellen, zoals bijvoorbeeld de uitdaging tot
hervorming zoals voortkomt uit het nieuwste VN-verdrag CRPD. Door concrete doelstellingen
stimuleert men bewustwording en een duidelijke ontwikkelingsrichting. In het licht van de beoogde
cultuuromslag met de bijbehorende veranderingen in attitude geven doelstellingen richting, houvast
en een mogelijk toetsingskader.
De uiteindelijke kwaliteitsdoelen van GGZ komen neer op zorg op maat, gericht op individuele
behoeften en keuzevrijheid, waarbij specifieke knelpunten en zorgbehoeften naar tevredenheid, in
overeenstemming en zonder klachten voor álle betrokkenen worden opgelost of voorkomen.
In de zorg staat de cliënt uiteraard centraal.
De bovenstaande doelstellingen voor kwaliteit van zorg (streven naar overeenstemming en
afwezigheid van klachten) staan in schril contrast met de actuele praktijk van dwangtoepassing in de
GGZ, waarbij verzet en geweld, angst en paniek allerlei vormen van klachten veroorzaken, van
persoonlijke psychische en/of lichamelijke klachten, verzet en zelfs zorgvermijding en
zelfhulpinitiatieven, tot aan protestbewegingen en beroepsprocedures bij het tuchtcollege.
Ook op het vlak van zorgkwaliteit dient er een cultuuromslag en hervorming plaats te vinden.
Kwaliteit is veel meer dan alleen maar registreren. Kwaliteit betekent een continue leerproces,
strevend naar perfectie en de volledige afwezigheid van klachten.
Een klacht kan men opvatten als een “aanval”, maar beter is om een klacht te zien als een
verbeterpunt, een leerpunt, en om te proberen daar iets constructiefs mee te doen. Zo ontstaat
kwaliteitsverbetering.
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Voor een werkelijke ontwikkeling van de zorgkwaliteit is dus noodzakelijk actief te onderzoeken hoe
de cliënt én alle betrokkenen de geboden zorg ervaren, en om goed te luisteren naar de ervaringen,
meningen en suggesties van cliënten en de andere betrokkenen. Ook moet men bereid zijn om
aanpassingen te maken op grond van de resultaten uit de tevredenheidsonderzoeken.
De ‘klanten’ (afnemers) vormen het ijkpunt voor kwaliteitsontwikkeling.

Verankeren van recht en zorgkwaliteit in de GGZ:
De uitgangspunten die voortkomen uit de voorgaande sub-paragrafen zijn dus:
 Recht houdt in: een respectvolle bejegening. Dat recht hebben we allemaal.
 Kwaliteit houdt in: het streven naar nul klachten, maximale overeenstemming en
tevredenheid van de cliënt en (alle) andere betrokkenen.
De kern van beide uitgangspunten (Recht en Kwaliteit) wordt dus gevormd door de beleving van de
cliënt en de andere betrokkenen.
Kwalitatieve zorg is: zorg die als “goed” wordt ervaren volgens de beleving van de cliënt en de
omgeving, en daarbij is zorg dus iets persoonlijks, op maat van een variabele persoonlijke behoefte.
Het verankeren van zorgkwaliteit kan daarom ook niet top-down georganiseerd worden, maar
zorgkwaliteit kan enkel bottom-up, per situatie en per persoon, bekeken worden.
Het gaat immers om de beleving van de cliënt en zijn/haar omgeving.
Gevoel is geen taboe, maar een zeer belangrijk aspect van de mens en de mensheid, en het is tijd
om gevoel weer een prominente plaats in het bestaan en de samenleving te geven.
Geestelijke gezondheidszorg zou de eerste plaats moeten zijn waar gevoel geen taboe meer is, en
ook de beleidsmakers zouden zich bewust moeten worden van het bestaan van gevoel als belangrijke
factor in de zorg.
Er moet ruimte gecreëerd worden om de beleving van mensen te waarderen als een
richtinggevend kader in de samenleving, de zorg, het recht en kwaliteitsontwikkeling.
Dit is wellicht het belangrijkste aspect van de hele cultuuromslag.

Expertise en ontwikkeling
Een uitgangspunt bij de ontwikkeling van High Care en Intensieve Zorg in de GGZ is dat de geboden
“zorg” de cliënt niet zou moeten beschadigen, maar men wil juist iets opbouwends kunnen
aanbieden waardoor het welzijn, de autonomie en sociale participatie van de cliënt zowel op korte
als op langere termijn wordt vergoot. Daarbij is er dus werkelijk aandacht voor de beleving en het
welbevinden van de cliënt.
Binnen de ontwikkeling van High Care en intensieve zorg in de GGZ worden nieuwe methoden en
middelen ontwikkeld om opbouwende en respectvolle zorg te verlenen.
Cliëntenorganisaties en ervaringsdeskundigen zijn onmisbaar bij de ontwikkeling van expertise en
het vergroten van de zorgkwaliteit.
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Ervaringsdeskundigen kunnen hun eigen belevingen en ervaringen op een professionele manier
inzetten in het proces, en leveren daarmee een enorm positieve bijdrage aan de begripsvorming,
interpretatie en bejegening.
Cliëntenorganisaties beschikken doorgaans over een grote schat aan verzamelde
ervaringsgerelateerde informatie, en bieden dus veel inzicht in de zorgkwaliteit. Echter,
tegenwoordig worden veel cliëntenorganisaties wegbezuinigd door een gebrek aan subsidiering
(zoals Stichting Pandora, Basisberaad enz.). Hiermee gaat tevens een grote hoeveelheid aan
informatie verloren en het omvallen van cliëntenorganisaties is dus een directe bedreiging voor de
ontwikkeling van de zorgkwaliteit.
Cliëntenorganisaties voorzien vaak ook in advies en zelfhulp en zijn een bondgenoot voor cliënten in
hun zoektocht naar rechten, de juiste zorg en een goede bejegening. Cliëntenorganisaties zijn dus
ook vaak een concreet aanvullend onderdeel van goede zorg.
Cliëntenorganisaties zijn dus van groot belang en dienen gestimuleerd en beschermd te worden.
Als men in de Nederlandse samenleving een betere rechtspositie en zorgkwaliteit willen realiseren,
dan voldoet het wetsvoorstel Verplichte GGZ niet.
Het wetsvoorstel Verplichte GGZ heeft ook op het vlak van kwaliteit en recht niet de juiste
denkkaders en dient dus te worden herzien.
Zoals op de vorige pagina al werd toegelicht:
Het verankeren van zorgkwaliteit kan niet top-down georganiseerd worden, maar zorgkwaliteit kan
enkel bottom-up, per situatie en per persoon, bekeken worden.
Het gaat om de beleving van de cliënt en zijn/haar omgeving.
Gevoel is geen taboe, maar een zeer belangrijk aspect van de mens en de mensheid, en het is tijd
om gevoel weer een prominente plaats in het bestaan en de samenleving te geven.
Ook in het beleid en de wettelijke kaders dient ruimte gecreëerd worden om de beleving van
mensen te waarderen als een richtinggevend kader in de samenleving, de zorg, het recht en
kwaliteitsontwikkeling.

We zijn allemaal mensen.
Niemand is van steen.
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Conclusie
De algemene doelstellingen van het wetsvoorstel (zie p 1 t/m 3 van de Memorie van Toelichting) zijn:
1. De rechtspositie te versterken van personen met een psychische stoornis die tegen hun wil
zorg wordt verleend.
2. Dwang te voorkomen en de duur van dwang te beperken.
3. Het verhogen van de kwaliteit van verplichte zorg.
4. Een integrale benadering van zorg op maat (wederkerigheid).
5. Een betere rolverdeling tussen de actoren die betrokken zijn bij de verplichte zorg.
6. Het toezicht op een juiste toepassing van verplichte zorg te intensiveren.
Het huidige wetsvoorstel Verplichte GGZ zal op geen van deze punten bijdragen aan het realiseren
van deze doelstellingen.
1. Dit wetsvoorstel beoogt een forse verruiming van doelgroep, doelstellingen en mogelijkheden,
maakt dwangtoepassingen dus “laagdrempeliger” . Voor cliënten nemen de mogelijkheden om
onderdrukt te worden dus alleen maar toe, en dit is dus een afbreuk van de rechtspositie van
personen met psychische problemen.
2. Er is niets geregeld om dwang daadwerkelijk te voorkomen. Er is geen aandacht voor preventie,
meer goede zorg en Prima Remedia.
3. Ook met betrekking tot het verhogen van de kwaliteit van verplichte zorg is er niets geregeld, en
men breidt enkel de procedure uit en er komt weer een nieuwe adviescommissie bij. Maar ook die
commissie zal in de praktijk begrenst gaan worden door de weerbarstige en verwaarloosde praktijk,
waarbij vaak de middelen en capaciteiten ontbreken om echte adequate vraaggestuurde zorg te
verlenen. Ook is er onvoldoende aandacht voor prestatie-indicatoren, zoals het bestaan van
klachten, overeenstemming en tevredenheid, en daarmee ontbreekt er een structureel
kwaliteitsbeleid en een voortdurende kwaliteitsontwikkeling.
4. Bij een integrale benadering van zorg op maat en wederkerigheid zou de cliënt centraal moeten
staan, echter bij dwangtoepassing staat “de wens van de omgeving” centraal, en wederkerigheid is
uitgewerkt als “aanvullende randvoorwaarden waarop dwangmachtigingen van kracht kunnen zijn,
dus de “wederkerigheid” van dwang is uiteindelijk “nog meer dwang” via randvoorwaarden voor
ontslag. Dit zijn dus hele cynische woorden in deze context.
5. Of er een betere rolverdeling ontstaat, is ook maar de vraag, gezien de veelheid aan perspectieven
en de vertroebeling van bijv. de rol van de PVP en cliëntenorganisaties door inlijving in de
uitvoerende commissie. Het lijkt erop dat de bureaucratie alleen maar zal toenemen.
6. Het intensiveren van het toezicht op een juiste toepassing van verplichte zorg is eveneens niet
specifiek uitgewerkt, en vermeldt alleen dat de PVP “ernstige signalen” aan de inspectie meldt. Ook
hier ontbreekt een structureel kwaliteitskader met aandachtsgebieden en follow-ups, en ook hier is
er geen specifieke aandacht voor de beleving van de cliënt en andere betrokkenen als toetssteen
voor de zorgkwaliteit.
Al met al is men er dus niet in geslaagd om de genoemde doelstellingen te verankeren in het
wetsvoorstel Verplichte GGZ.
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Nederland heeft de potentie om een toonaangevend land te zijn bij de implementatie van het VNverdrag CRPD. De ontwikkelingen in de praktijk gaan de goede kant op, nu het beleid nog.
Als we in de Nederlandse samenleving de cultuuromslag ‘van beheersing naar zorg’ willen realiseren,
dan voldoet het wetsvoorstel Verplichte GGZ niet.
Het wetsvoorstel Verplichte GGZ is top-down en aanbodsgeorienteerd vormgegeven, waarbij de
focus ligt op beheersing en “hokjesdenken” en het wetsvoorstel Verplichte GGZ heeft totaal niet de
juiste denkkaders om de noodzakelijke en reeds-ingezette cultuuromslag te realiseren of te
stimuleren.
Het wetsvoorstel Verplichte GGZ is in strijd met de intentieverklaring van de Nederlandse Staat om
het VN-verdrag CRPD te implementeren en te ratificeren. De Staat heeft door de ondertekening van
de intentieverklaring een inspanningsverplichting en de taak om zich te onthouden van activiteiten
die niet in lijn zijn met het VN-verdrag CRPD.
In dit document Manifest 5 is een nieuwe visie uiteengezet en onderbouwd.
Het Eindhovens Model is een kans. En op het vlak van GGZ is het altijd belangrijk om de kansen te
zien.

Bij deze het verzoek aan alle politici en beleidsmakers om zich te verdiepen in de verschillende
mogelijkheden, en een sociale keuze te maken voor hetgeen het beste is voor de Nederlandse
samenleving.
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Manifest 1 Gelijkheid, Zelfbeschikking en wet Psychische Zorg (22 april 2008) een uitwerking
van de visie op zorg in crisissituaties: Zorg is compassie.



Manifest 2 De warme arm van de zorg (18 mei 2008) een uitwerking van de “High-Care
aanbodverplichting” en introductie van de term Prima Remedia.



Manifest 3 Wat is recht? - Recycling van waarden, een uitgebreide visie op de rechtspositie
van cliënten



Manifest 4 Tijd voor een transitiebeleid voor sociale innovatie van de GGZ, strijdigheid
tussen conceptwetsvoorstel Verplichte GGZ en het VN-verdrag CRPD – uitwerking van
juridische visie uit het VN-verdrag CRPD.



Eindhovens Model voor Supported Decision Making : Eigen Kracht-conferenties in
crisissituaties op het gebied van geestelijke gezondheid – een variant op de procedure voor
het wetsvoorstel Verplichte GGZ – versie 2

Bovenstaande documenten zijn te vinden op http://www.mindrights.nl/docu_en_info.htm

VN Verdrag inzake de rechten van personen met beperkingen (CRPD)


www.un.org/disabilities



CRPD – Handbook for parliamentarians.
http://www.un.org/disabilities/documents/toolaction/ipuhb.pdf

OHCHR - Office of the High Commission for Human Rights, www2.ohchr.org
• Het VN verdrag (CRPD) http://www2.ohchr.org/english/issues/disability/index.htm
• OHCHR Legal Measures study
http://www2.ohchr.org/english/issues/disability/docs/A.HRC.10.48AUV.doc
• Detention and Persons with Disabilities
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/60UDHR/detention_infonote_4.pdf
• Materials on Torture generally
http://www2.ohchr.org/english/issues/torture/index.htm
•

Seminar and Report on Torture and Persons with Disabilities
http://www2.ohchr.org/english/issues/disability/torture.htm
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World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP)
website: www.wnusp.net
Implementation manual for CRPD (WNUSP and MindFreedom)
 www.wnusp.net
of http://www.mindfreedom.org/as/act/inter/wnusp/un-convention/view
WNUSP – Kampala Declaration (headlines CRPD):
 http://wnusp.rafus.dk/documents/WNUSP_KampalaDeclaration2009.pdf

Wetsvoorstel Verplichte GGZ


Tekst van wetsvoorstel Verplichte GGZ:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32399/kst-323992?resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4



Meer informatie over wetsvoorstel Verplichte GGZ
http://www.commissiesverplichteggz.nl/landelijk/documenten/



of
http://www.dwangindezorg.nl/wetten-en-regels/wetten/wet-verplichte-geestelijkegezondheidszorg

BOPZ, Evaluatierapport Voortschrijdende inzichten… Rapport van de derde evaluatiecommissie van
de wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Overige:
GGZ Nederland / Project Dwang en Drang
http://www.ggznederland.nl/index.php?p=116847

Einde van Manifest 5 – Dwang is geen oplossing, maar een probleem! – www.mindrights.nl
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